EDIÇÃO EXTRA
ISSN 1415-1537

Diário Oficial
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPRENSA NACIONAL

Ano CXXXIX N 2 19-A-E- Brasília - DF, sábado, 27 de janeiro de 2001 R$ 0,67
na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
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§ 32 A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á
a partir do início da cobrança da referida contribuição.
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Atos do Poder Executivo
MEDIDA PRqVISÓRIA N 2 2062-62, DE 26D JANEIRO DE 2001
Altera a legisíação d6 imposá) de 'renda ...e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
. que lhe confere o art. 62 -da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
-Art.. 1 2 A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
dê direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou dè prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público .com títulos de Sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela. do lucro,
Correspondente a. esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3 2 e 42 do art. 10 do Decreto-Lei n 2 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate OS títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
.Art. 22 O dispoSto no art. 65 da Lei n 2 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, aplica-Se, também, nos casos : dê entrega, pelo
licitante vencedor, de títulos, da dívida pública do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou
quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
_promovidas.

§ 42 Sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4 2 da Lei
n 2 8.661, de 2 de junho de 1993, às empresas industriais e agropecuárias que executarem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial -'PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Agropecuário - PDTA, será concedido crédito relativamente à contribuição referida no §2 , in fine.
§ 52 O crédito referido no parágrafo anterior:
I - será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao
exterior a título de royalties de qualquer natureza, mediante utilização dos seguintes percentuais:
a) cinqüenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1 2 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro
de 2003;
b) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1 2 de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
e) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a _partir de 1 2 (g janeiro de 2009 até 31' de dezembro de`
,2013;
II - será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da
contribuição incidente em operações posteriores, relativas a royalties,
durante o período de realização do Programa;
- somente será concedido à empresa que assuma o compromisso de realizar, durante a execução do Programa, dispêndios
com pesquisa no País em montante equivalente a, no mínimo, duas
vezes e meia do valor do crédito.
Art. 42 Não incidirá o imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de
telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de
rede corporativa de pessoas jurídicas.

las decorrentes de participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusive aluguéis e arrendamentos de estendes e locais de
exposição, vinculadas . à promoção de produtos brasileiros, bem assim
de despesas com- propaganda realizadas no âmbito desses eventos.
§ 1 e O Poder Executivo estabelecerá as condições e as exigências para a aplicação do disposto neste artigo.
§ 22 Relativamente ao período de 1 2 de janeiro de 2001 a 31
de dezembro de 2003, a renúncia anual de receita decorrente da
redução de alíquota referida no caput será apurada, pelo Poder Executivo, mediante projeção da renúncia efetiva verificada no primeiro
semestre.
§ 3 2 Para os fins do disposto'no-art. 14 da Lei Complementar
n2 101, de 4 de maio de 2000, o montante anual da renúncia, apurado
na forma do parágrafo anterior, nos meses de setembro de cada ano,
será custeado à conta de fontes financiadoras da reserva de contingência, salvo se verificado excesso de arrecadação, apurado também na forma do parágrafo anterior, em relação à previsão de receitas, para o mesmo período, deduzido o valor tia renúncia.
§ 42 O excesso de arrecadação porventura apurado nos termos do parágrafo anterior, , in fine, será utilizado para compensação
do montante da renúncia..§ 5 2 A alíquota referida no caput, na hipótese de_pagamentos
a residente ou domiciliados em países que não tribute a renda-ou que
a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere
o art. 24 da Lei n 2'9.430, de 27 de dezembro . de 1996, será de vinte
e cinco por cento.
Art. 92 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.062-61, de 28 de dezembro de 2000.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e
no exterior.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 9 da Independência . e
113 2 da República.

Art. 5' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a
terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.

MEDIDA PROVISÓRIA

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

Art. 62Exclui-seda incidência do imposto de renda na fonte
e na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
1 2 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. 3 2 Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
imposto de renda incidente na fonte sobre as iniportâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
roya1ties, de qualquer natureza.
•
§ 1 2 Relativamente .a0S fatos geradores ocorridos a partir de
1 2 de janeiro de 2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de
vinte e cinco por cento.

Art. 7 2 Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8 2 , inciso II, alínea "b", da Lei n 2 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, os pagamentos efetuados a creches.

§ 22 A alíquota referida no parágrafo anterior e a a'plicável às
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior a título de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes, serão reduzidas para quinze por cento,

Art. 8 Fica reduzida a zero, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 2 de janeiro de 2001, a alíquota do
imposto de renda incidente sobre remessas, para o exterior, destinadas
exclusivamente ao pagamento de despesas relacionadas com pesquisa
de mercado para produtos brasileiros de exportação, bem como aque-
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2.076-33, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Altera . a Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, para dispor sobre o trabalho a tempo
parcial, a suspensão do contrato de trabalho
e o programa de qualificação profissional,
modifica as Leis n 2. 4.923, de 23 de dezembro de 1965, 6.321, de 14 de abril tie
1976, 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
7.998, de II de janeiro de 1990, e 9.601, de
21 de janeiro de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A, 130A, 476-A e 627-A à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
(Decreto-Lei n2 5.452, de 1 2 de maio de 1943):

ORÇAMENTO DA UNIÃO
À venda nci Imprensa Nacional,
SIG, Quadra 6, Lote 800, Brasília - DF

0800619900
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"Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de
tempo parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e
cinco horas semanais.
§ 1 2 O salário a ser pago aos empregados sob o
regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em
relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções,
tempo integral.
§ 22 Para os atuais empregados, a adoção do regime
•
de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva." (NR)
"Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo
parcial, após cada período de doze meses de vigência do
contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na
seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte e duas horas, até vinte c cinco horas;
11 - dezesseis dias, para a duração do. trabalho semanal superior a vinte horas, até vinte e duas horas;
III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze horas, até vinte horas;
IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal
superior a dez horas, até quinze horas;
V —dez dias, para a duração do trabalho semanal
superior a cinco horas, até dez horas;
VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal
igual ou inferior a cinco horas.
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período
de férias reduzido à metade." (NR)
"Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do -empregado em curso ou programa de quali
ficação-profissional oferecido pelo empregador, com duração
equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em
convenção ou acordo coletivo de trabalho c aquiescência
formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta
Consolidação.
• §'- 1 2 Após a--autorização concedida por intermédio
de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de
quinze dias da suspensão contratual.
§ O contrato de trabalho não poderá ser suspenso
. em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais
de uma vez no período de dezesseis meses.
§ 5 O empregador poderá 'conceder ao empregado
ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o
período de suspensão contratual nos termos do caput deste
artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo
coletivo.
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§ 4 2 Durante o período de suspensão contratual para
participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente
concedidos pelo empregador.
§ 5' Sé ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos três meses
subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, Multa a ser estabelecida em
convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínitno, cem
por cento sobre o valor da ultima remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.
* 6' Se durante a suspensão do contrato não for
ministrado o curso ou programa de qualificação profissional,
ou o empregado permanecer trabalhando para-o empregador,
ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador
ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais
referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na
legislação em vigor, bem como às sanções previstas em
convenção ou acordo coletivo.
§ 72 O prazo limite fixado no caput poderá ser
prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o
empregador arque com o ônus correspondente ao valor da
bolsa de qualificação profissional, no respectivo período."
(NR)
"Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento
especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o
cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem corno a
prevenção e o saneamento de infrações à legislação Mediante
Termo de Compromisso, na forma a ser disciplinada no
Regulamento da Inspeção do Trabalho." (NR)
Art. 2' Os arts. 59, 143, 628, 643 e 652 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT passam a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 59.
§ 2 2 Poderá ser dispensado o acréscimo de salário
se, Por força de acordo ou convenção coletiva-de trabalho, o
excesso de horas em uni dia for compensado pela 'correspondente diminuição em outro dia, de maneira que (tão exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§ 4' Os empregados sob o regime de tempo parcial
não poderão prestar horas extras." (NR)
"Art. 143.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime de tempo parcial." (NR)
"Art. 628. Salvo o disposto nos arts. 627 e 627-A, a
toda verificação em que o Auditor-Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a
lavratura de auto de infração.
• "(NR)
"Art. 643.
§ 3' A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para
processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os
operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra OGMO decorrentes da relação de trabalho." (NR)
"Art. 652.
• a)
V - as ações entre trabalhadores portuários e os
operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra OGMO decorrentes da relação de trabalho;
"(NR)
Art. 3' O art. l da Lei n2 4.923, de 23 de dezembro
de 1965, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. l-

CATARINA ACIOLI DE FIGUEIREDO
Editora-Chefe da Divisão de Jornais Oficiais
Reg. Profissional n R 1.160/07/23/0F •

§ 1' As empresas que dispensarem ou admitirem
empregados ficam obrigadas a fazer a respectiva comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, mensalmente,
até o dia sete do mês subseqüente ou -como estabelecido em
regulamento, em relação nominal por estabelecimento, da
qual constará também a indicação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou, para os que ainda não a possuírem,
nos termos da lei, os dados indispensáveis à sua identificação pessoal.

IVONE DE ALMEIDA LOPES
Chefe Interina da Divisão Comercial

§ 2' O cumprimento do prazo fixado no parágrafo
anterior será exigido a partir de 1 ' de janeiro de 2001." (NR)
Art. 42 Acrescentem-se os seguintes §§ 2' e 3' ao
art. 2' da Lei n' 6.321, de 14 dc abril de 1976, transformando-se o
parágrafo único do artigo mencionado em § l:

"§ 2 2 As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT poderão estender o benefício previsto nesse Programa aos trabalhadores
por elas dispensados, no período de transição para um navd
emprego, limitada a extensão ao período de seis meses.
1
§ 3' As pessoas jurídicas beneficiárias do PAT poderão estender o benefício previsto nesse Programa aos empregados que estejam com contrato suspenso para parti0;
pação em curso ou programa de qualificação profissional„
limitada essa extensão ao período de cinco meses." (NR)
Art. 5 2 O § 1' do art. 1 2 da Lei n e 6.494, de 7 de
dezembro dc 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1 2 Os alunos a que se refere o capta deste artigo
devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de nível
médio ou superior ou escolas de educação especial." (NR)
Art. 6' O inciso II do art. 2' da Lei n' 7.998, de 11
de janeiro de 1990, passa a vigorar com a redação seguinte:
"II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional." (NR)
Art. 72 Acrescentem-se os seguintes arts."2 2 -A, 2' B, 3' -A, 7' -A, 8' -A, 8 2 -B e 8 2 -C à Lei n" 7.998, de 1990:
"Art. 22 -A. Para efeito' do disposto no inciso II do
art. 2, fica instituída a bolsa de qualificação profissional/me
ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,tà'
qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de
trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou
programa de qualificação profissional oferecido pelo
pregador, em conformidade com o , disposto em convenção
ou acordo coletivo celebrado para este fim." (NR)
"Art. 22 -B. Em caráter excepcional e pelo prazo de
seis meses, os trabalhadores que estejam em situação de
desemprego involuntário pelo período compreendido entre
doze e• dezoito meses, ininterruptos, e que já tenham sido
beneficiados com o recebimento do Seguro-Desemprego, farão jus a três parcelas do benefício,- correspondente cada
uma a R$ 100,00 (cem reais).
§ 1 2 O período de doze a dezoito meses de que trata
o caput será 'contado a partir do recebimento da primeira
parcela do Seguro-Desemprego.
§ 2' O benefício poderá estar integrado a ações de
qualificação profissional e articulado com ações de emprego
a serem executadas nas localidades de domicílio do- beneficiado. § 32 Caberá ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT o estabelecimento, Mediante resolução; das demais condições indispensáveis ao.
recebimento do benefício de que trata este artigo, inclusive
quanto à idade e dorniãílio do empregador ao qual o trabalhador estava vinculado, bem corno os respectivos limites
de comprometimento dos recursos do FAT." (NR)
"Art. 3 2 -A. A -periodicidade, os valores, o eálculo
do número de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento da bolsa de qualificação profissio- •
nal, nos termos do art. 2' -A desta Lei, bem como os prérequisitos para habilitação serão os mesitios adotados em
relação ao benefício do Seguro-Desemprego, exceto quanto
à dispensa sem justa causa." (NR)
"Art. 7 2 -A. O pagamento da boláa de qualificação
profissional será suspenso se oeorrer a rescisão do contrato
de trabalho;" -(NR)
"Art. 8 2 -A. O benefício dá bolsa de qualificação
profissional será cancelado nas seguintes situações:
I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;
II - por comprovação de falsidade na prestação das
informações.necessárias à habilitação;
III - por comprovação de fraude . visando à percepção indevida da bolsa de qualificação profissional;
IV - por morte do beneficiário." (NR)
"Art. 8 2 -B. Na" hipótese prevista no § 5' do ar!.
476-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as
parcelas da bolsa de qualificação profissional que o einpregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do
benefício do Seguro-Desemprego a que fizer jus, sendo-lhe
garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do
Seguro-Desemprego." (NR)
"Art. 8'2 -C. Para efeito de habilitação rio SeguroDesemprego, desconsiderar-se-á o período de suspensão
contratual de que trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo
dos períodos de que tratam os incisos I e II do art. 3' desta
Lei." (NR)
Art. 8' O capta do art. 2' da Lei n' 9:601, de 21 de
janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. V Para os contratos previstos no artigo anterior, são reduzidas, por sessenta meses, a contar da data de
publicação desta Lei:" (NR)

§ 3 2 Nas hipóteses do parágrafo anterior, aplica-se o
disposto no § 1 2 deste artigo sempre que o pagamento houver ocorrido por decisão judicial concedida e cassada no mês
anterior ao da folha de pagamento em que ocorrerá a reposição." (NR)

A 11
Art. 9 2 Ao empregado com contrato de trabalho
suWenso nos termos do disposto no art. 476-A da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT aplica-se a disposto no art. 15, inciso II, da
Lei n 2 8.213, de 24 de julho de 1991.

"Art. 47. O servidor em débito com o erário, que
for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou.
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para
quitar o débito.

Art. 10. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego
a adoção das providências administrativas necessárias à implementacâti da bolsa de qualificação profissional, disponibilizando o acesso
ao benefício a partir de 1 2 de janeiro de 1999.

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo
previsto implicará sua inscrição em dívida ativa." (NR)

Art. II. Ficam, convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n- 2.076-32, de 27 de dezembro de
2000:
Art: 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

"Art. 91. A critério da Administração, poderão ser
concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que
não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de
assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneraçao.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e 113 2 da República.

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida,
a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do
serviço." (NR)

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

"Art. 117.

MEDIDA PROVISÓRIA N 5 2.088-36, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

X - participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participaçao nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades
em que a União detenha, diretá ou indiretamente, participaçao do capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
" (NR)

Altera as Leis n'I` 6.368, de 21 de outubro
de 1976, 8.112, de 11 de dezembro de
1990, 8.429, de 2 de junho de 1992, e
9.525, de 3 de dezembro de 1997, e dá
outras providências.
41 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

"Art. 119.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de
administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de
economia mista, suas subsidiarias e controladas, bem como
quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou
indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislaçao específica."
(NR)

Art. 1 2 O art. 32 da Lei n9 6.368, de 21 de outubro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3 2 As atividades de prevenção -e repressão do
tráfico ilícito, do uso indevido e produção hão autorizada de
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência
física ou psíquica,„ hem como aquelas relacionadas com o
tratamento, a recuperação e a reinserção social de .dependentes, serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas,
constituído pelo conjunto de órgãos que exercem essas atri,
buicõeS nos.âmbito federal; estadual, distrital e municipal.
" (NR)

Art. 3' O art. 17 da Lei n 2 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 17.
§ 62 A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da existência
do ato Ide improbidade ou com razões fundamentadas da
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas,
observada a legislação vigente; inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 de Código de Processo Civil.

AM 2 5 Os arts. 25, 46, 47, 91, 117 e 119 dá Lei n2
8.112, de 11 dezembro de 1990, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

§ 7 5 Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandara' autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para
oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída
com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze
dias.

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou

§ 8 2 Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de
trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se
convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação ria via eleita.

- no interesse da adminiStração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos
anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.

§ 92 Recebida a petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação.
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

§ f' A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no

cargo resultante de sua transformação.

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a "
inadequação da açao de improbidade, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito.

§ 22 O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria.
§ 32 No caso do inciso I, encontrando-se provido o
cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga.
§ 42 O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar
a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal
que percebia anteriormente à aposentadoria.

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art.
221, caput. e § 1 2 , do Código de Processo Penal." (NR)
Art. 42 O art. 22 da Lei n2 9.525, de 3 de deiembro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 2 Aplica-se aos Ministros de Estado o disposto nos arts. 77, 78 e 80 da Lei n 9 8.112, de 11 do dezembro de
1990, exceto quanto ao limite de , parcelamento das férias, cabendo
àquelas autoridades dar ciência previa ao Presidente da República de
cada período a ser utilizado." (NR)

§ 5 5 O servidor de que trata o incisoll somente terá
os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.

Art. 5 5 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.088-35, de 27 de dezembro de
2000.

§ 65 O Poder Executivo regulamentará o disposto
neste artigo." (NR)

Art. 62 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

"Art. 46. As reposições e indenizações ao erário,
atualizadas 'até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ou-ao pensionista e amortizadas em
parcelas mensais cujos valore:s não excederão a dez por
Unto da remuneração ou provento.

Art. 7 2 Revogam-se:
1990;

I --o art. 26 da Lei n' 8.112, de II de dezembro de

II - o inciso III do art. 61 e o art. 67 da Lei n 5 8.112,
de 1990, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de
1999.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.097-36, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Altera a Lei n2 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos privados
de assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 5 Os dispositivos abaixo indicados da Lei n2
9.656, de 3 de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1 5 Submetem-se às disposições desta Lei as
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de
assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se,
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as
seguintes definições:
1 - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação
' continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a
preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com
a finalidade de garantir, s.em limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúdç, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da
operadora contratada, mediante reembolso e pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde:
pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade
civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso
I deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura
de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde
em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I a o §
1 2 deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele
canudos.
§ 1 2 Está subordinada às normas e à fiscalização da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer
modalidade de produto, serviço e contrato que apresente,
além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por
prestador escolhido pelo consumidor; e
O vinculação de cobertura financeira à aplicação de
conceitos ou critérios médico-assistenciais.
§ 22 Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I
e o § 1 2 deste artigo, bem assim as entidades ou empresas
que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3 2 As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no -exterior podem constituir ou participar do
capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de
direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar
planos privados de assistência à saúde.
§42 É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 9 deste artigo." (NR)
"Art. 8 2 Para obter a autorização de funcionamento,
as operadoras de planos privados de assistência à saúde
devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente
de outros que venham a ser determinados pela ANS:
Parágrafo único. São dispensadas do cumprimento
das condições estabelecidas nos incisos VI e VII deste artigo, as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência privada à saúde na modalidade de -autogestão,
citadas no § V do art. 1 2 ." (NR)
"Art. 92 Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, para, as opçradoras, e duzentos e quarenta
dias para as administradoras de planos de assistência à saúde
e até que sejam definidas pela ANS, as normas gerais de
registro, as empresas que operam os produtos de &e tratam o
inciso I e o § 1 2 do art. l desta Lei, e observado o que dispõe
o art. 19, só poderão comercializar estes produtos se:

§ 1 2 Quando o pagamento indevido houver ocorrido
no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição
será feita imediatamente, eia uma única parcela.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 da Independência e 113 2 da República.

I - as operadoras e administradoras estiverem provisoriamente cadastradas na ANS; e
II - os produtos a serem comercializados estiverem
registrados na ANS.

§ V Aplicam-se as disposições deste artigo à reposição de valores recebidos em cumprimento a decisão
liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venham a ser
revogadas ou rescindida.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori,
Pedro Malan;
Martus Tavares
Alberto Mendes Cardoso

§ 1 2 O descumprimento das formalidades previstas
neste artigo, além de configurar infração, constitui agravante
na aplicação de penalidades por infração das demais normas
previstas nesta Lei.
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§ 22 A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover a suspensão do todo ou de parte
das condições dos planos apresentados." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-hospitalar,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, ex.._ cato:
- filar-bento clínico ou-cirúrgico experimental;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
§ 1! As exceções constantes dos incisos deste artigo
serão objeto de regulamentação pela ANS.
§ 2! As empresas . que comercializam produtos de
que tratam o inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei oferecerão,
obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus
atuais e futuros consumidores.
§ 3! Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere
o § 2! deste artigo as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos
odontológicos.
§ 4! A amplitude das coberturas, inclusive de-transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1 ! do .art. 1 ! desta Lei após
vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da deinonstração do conhecimento prévio do consumidor
ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou
dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
•regulamentação w ser editada pela ANS." (NR)

neficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados
pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo
produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega da documentação adequada;
§ 1 2 Após cento e vinte dias da vigência desta Lei,
fica proibido o oferecimento de produtos de que tratam o
inciso I e o § 2 do-art. 1 2 desta Lei fora das segmentações
de que trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
1

§ 22 A partir de 3 de dezembro de 190- , da documentação relativa à contratação de produtos de que tratam
o inciso Te o § 2 do art. 1 2 desta Lei, nas segmentações de
que trata este artigo, deverá constar declaração em separado
do consumidor, de que tem conhecimento da. existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido." (NR)
1

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência,
não cabendo a cobrança de taxo ou qualquer outro valor no
ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo p,or fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
- a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da
condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode
ser impedido de participar de planos privados de assistência
à saúde." (NR)

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do
art. 1 2 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a
IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.
10, segundo as seguintes exigências mínimas:
I-

"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei, em razão da idade do
consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas
no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, Ira~mito
s e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados
pelo médico assistente;
-

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o
caput para consumidores com mais de sessenta anos de
idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1 2 do art. 1 2 , ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a
limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal
de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos
obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro
de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo,
valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação
diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia; conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato; e

"Art. 16. Dos centratos, regulamentos ou condições
gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do art.
1 2 desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza:
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
ay individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
.
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário,
contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar c odontelógica;
X - a área geográfica de abrangência;
XII - número de registro na ANS.

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, descia que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da
adoção;

§ 1 2 A todo consumidor titular de plano individual
ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua
inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o §
do art. 1 2 , além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples c precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações." (NR)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a
cobertura dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de
que tratam o inciso Te o § l 2 do art. 1 2 desta Lei, nos limites
das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo be-

"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos de cnie tratam o inciso 1 e
o § 1 1 do art. 1 2 desta Lei, de qualquer entidade hospitalar
implica compromisso para com os consumidores quanto à
.sua manutenção ao.longo da, vigência.dos contratos.
.

§ 1 2 É facultada a substituição de entidade hospitalar a que se refere o caput deste artigo, desde que por
outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores
e à ANS com trinta dias *de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou
infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2! Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o parágrafo anterior ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3 2 Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior
os, casos de substituição do estabelecimento hospitalar por
infração-às normas sanitárias em vigor, durante período de
internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação .da assistência, sem
ônus adicional para o consumidor.
§ 4! Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS
autorização expressa para tanto, informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
TI - capacidade operacional a ser reduzida, com a
exclusão;
- impacto sobre a massa assistida, a partir de
parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade
equivalente e sem ônus adicional para .o consumidor."
(NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer pies,
tador de serviço ou profissionarde saúde, da condição de
contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 desta
Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
- a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica censtitutiva,
impor contratos de exclusividade ou, de restrição à atividade
profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de
1999, os prestadores de serviço ou profissionais de- saúde
não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciarnento com operadoras que não tiverem registros. para
funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular."
(NR),
"Art. 19. Para requerer a- autorização definitiva de
funcionamento, as pessoas jurídicas que já atuavam como
operadoras ou administradoras dos precintos de que tratam o
inciso Te o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei, terão prazo de cento e
oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica pela ANS.
§ 1 2 Até que sejam expedidas as normas de registro,,
serão mantidos registros provisórios das empresas e dos produtos na ANS, com a finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que alude o caput, a
partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 22 Para o registro provisório, as operadoras ou
administradoras dos produtos a que alude o caput deverão
apresentar à ANS as informações requeridas e os seguintes
documentos, independentemente de outros que venham a ser
exigidos:
I - registro do documento de constituição da empresa;
II - nome fantasia;"
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da empresa e nome dos
cargos que ocupam.
§ 3 Para registro provisório dos produtos a serem
comercializados, deverão ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatoriar, hospitalar com -obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, oiiontológica e re(erência);
V - tipo de.contratação (individual/familiar, coletivo
empresarial e coletivo por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e tespectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por
Município (para segmentações hospitalar e referência); e
X - outros documentos e informações que forem
solicitados pela ANS.
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§ 42 Os procedimentos administrativos para registro
provisório dos produtos serão tratados em norma específica
da ANS.
§ 5 2 Independentemente do cumprimento, por parte
da operadora, das formalidades do registro provisório, ou da
conformidade dos textos das condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos os usuários
de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura
previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 62 O, não-cumprimento do disposto neste artigo
implica o pagamento de multa diária no valor de R$
1Q.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 .
§ 7 2 AS pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de planos privados de assistência à
saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos
registros de que trata o § 1 2 deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam
o inciso 1 e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei são obrigadas a
fornecer, periodicamente, à ANS todas as informações e
estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de natureza cadastral, especialmente aquelas que permitam a identificação dos consumidores e de seus dependentes, incluindo
seus nomes, inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas dos
titulares e Municípios onde residem, para fins do disposto no
art. 32.
§ 1 2 Os agentes, especialmente designados pela
ANS, para o exercício das atividades de fiscalização e nos
limites estabelecidos pelo CONSU, têm livre acesso às operadoras, podendo requisitar e apreender processos, contratos,
manuais de rotina operacional e demais documentos, relativos aos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do art.
1 2 desta Lei.
§ 22 Caracteriza-se como embaraço à fiscalização,
sujeito às penas previstas na lei, a imposição de qualquer
dificuldade à consecução dos objetivos da fiscalização, de
que trata o § 1 2 deste artigo." (NR)
"Art. 21.
- com empresa de que participem as pessoas a
que se refere o inciso anterior, desde que estas sejam, em
conjunto ou isoladamente, consideradas corno controladoras
da empresa." (NR)
"Art. 22.
Parágrafo único. A auditoria independente também
poderá ser exigida quanto aos cálculos atuariais, elaborados
segunde -.normas definidas pelo CONSU." (NR)
• "Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata.e não estão
sujeitas a falência, mas tão-somente ao regime de liquidação
extrajudicial.
§ 1 2 As operadoras sujeitar-se-ão- ao regime de liquidação judicial quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente
para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos
quirografários; ou
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for
-suficiente, sequer, para o pagamento das despesas administrativas e ciperacionais inerentes ao regular processamento
da liquidação extrajudicial.
§, 22 Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável
como sendo todo ativo que possa ser Convertido em moeda
corrente em prazo compatível para o pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3 2 Em-se verificando a hipótese-prevista no inciso
II do § 1 2 deste artigo, a ANS solicitará a decretação da
liquidação judicial, ficando a liquidação extrajudicial suspensa até a decisão do juízo.
§ 42 A suspensão da liquidação extrajudicial produzirá os seguirites efeitos:
I - a exoneração do liquidante pela ANS;
II - a assunção, pela ANS, de competência exclusiva, em relação à massa liquidanda, dd ser a fiel depositária
de seus ativos e documentos;
" ifi - a manutenção da indisponibilidade dos bens
dos administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados,
até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao pedido de conversão do regime.

Seção1

5.

poderá determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica por prazo não superior a cento e
oitenta dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso.

art. 1 2 desta Lei, seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e
assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:

§ 1 2 O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da operadora de
planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de assistência à saúde;

§ 22 A ANS, ex officio ou por recomendação do
diretor técnico ou fiscal ou do liquidante, poderá, em ato
administrativo devidamente motivado, determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e membros
do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou
em liquidação.
§ 3 2 No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal
ou técnico procederá à análise da organização administrativa
e da situação econômico-financeira da operadora, bem assim
da qualidade dó atendimento aos consumidores, e proporá à
ANS as medidas cabíveis.
§ 49 O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a
transformação do regime de direção em liquidação extrajudicial.
§ 5 2 A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da carteira das operadoras de planos
privados de assistência à saúde, no caso de não surtirem
efeito as medidas por ela determinadas para sanar as irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os
consumidores participantes da carteira.' (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de
planos privados de assistência à saúde em regime de direção
fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens
indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação
final de suas responsabilidades.
§ 1 2 A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a direção fiscal ou a liquidação
extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no
exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo
ato.
§ 22 Na hipótese de regime de direção fiscal, a
indisponibilidade de beris a que se refere o caput deste
artigo poderá não alcançar os bens dos administradores, por
deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3 9 A ANS, ex officio ou por recomendação do
Diretor Fiscal ou do Liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
1- aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos
aqueles que tenham concorrido, no período previsto no § 12
, para a decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto no § 1 2 , das pessoas referidas no
inciso anterior, desde que configurada fraude na transferência .
. 4 e Não se incluem nas disposições deste artigo os
bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5 9 A indisponilsilidade também não alcança os
bens objeto de contrato de alienação, de promessa de compra
e venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos, desde
que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6 Os administradores das operadoras de planos
privados de assistência à saúde respondem solidariamente
pelas obrigações por eles assumidas durante sua gestão até o
montante dos prejuízos causados, independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do Diretor Técnico, Diretor Fiscal e
do responsável pela alienação de carteira, podendo ampliálas, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da "prestação de
serviços de assistência privada à saúde preferem a todos os
demais, exceto os de natureza trabalhista e tributários." (NR)

§ 5 2 A ANS enviará ao juízo prevento o rol das
ações judiciais em curso cujo andamento ficará suspenso até
que o juiz competente nomeie o liquidante judicial." (NR)

"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das
operadoras de planos privados de assistência à saúde, no que
couber e não colidir com os preceitos desta Lei, o disposto
nas Leis n9 s 6.024, de 13 de março de 1974, e 6.435, de 15
de julho de 1977, e no Decreto-Lei n' 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)

"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiência das garantias do
equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras
ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS

"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e
de seus regulamentos,- bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do

VI - cancelamento da autorização de funcionamento
e alienação da carteira da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e
assemelhados das operadoras de que trata esta Lei respondem Solidariamente pelos prejuízos báusados a terceiros, inclusive aos acionistas, cotistaa.cooperados e consumidores
de planos privados de assistência à saúde, conforme o caso,
em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instruções 'referentes às operações previstas na legislação e, em
especial, pela falta de constituição e cobertura das garantias
obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada
e aplicada pela ANS no âmbito de suas atribuições, com
valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo
com o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado o disposto no . § 6'
do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto de infração,.
a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares,
cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1 2 O processo administrativo, antes de aplicada a
penalidade, poderá, a título excepcional, ser suspenso, pela
ANS, se a operadora ou prestadora de serviço assinar termo
de compromisso de ajuste de conduta, perante a diretoria
colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática-de atividades ou atos objetos da
apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas decorrentes.
§2 O termo de compromisso de ajuste de conduta
conterá, necessariamente, as seguintes cláusulas:
.
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a
prática objeto da apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
não superior-.a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de
acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora de serviço.

§ .3 2 A assinatura do termo de compromisso de
ajuste de conduta não importa confissão do compromissário
quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da
conduta em apuração.
§ 42 O descumprimento do termo de compromisso
de ajuste de conduta, sem prejuízo da aplicação da multa a
que se refere o inciso II do § 2 2 , acarreta a revogação da
suspensão do processo.
§ 5 2 Cumpridas as obrigações assumidas no termo
de compromisso de ajuste de conduta, será extinto o pro- cesso.
§ 69 Suspende-se a prescrição durante a vigência do
termo de compromisso de ajuste de conduta.
§ 7 9 Não poderá ser firmado termo de compromisso
de ajuste de conduta quando tiver havido dçscumprimento
de outro termo de compromisso de ajuste de conduta nos
termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 82 O termo de compromisso de ajuste de conduta
deverá ser publicado no Diário Oficial da União.
§ 99 A ANS regulamentará a aplicação do disposto
nos §§ 1 2 a 7 9 deste artigo." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato. de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.
§ 1 2 O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo
de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §
1 2 do art. l, ou sucessores, com UM mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
§ 5' A condição prevista no caput deste artigo
deixará de existir quando da admissão do consumidor titular
em novo emprego.
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§ 6" Nos planos coletivos custeados integralmente
pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos
serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso Ie o §1' do art. 1 2 desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo
de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.
§ l' Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de. assistência à saúde por período inferior ao estábelecido no caput é assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do
mesmo.
§ 2' Para gozo do direito assegurado neste artigo,
observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2'
, 32 , 4' , 5 2 e 6 2 do artigo anterior." (NR) .
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos
produtos de que tratam o inciso I e o § l' do art. 1 2 desta
Lei, de acordo com normas a serem definidas, pela ANS, os
serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos
contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas
ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde SUS.
§ 1" O ressarcimento a que se refere o caput será
efetuado pelas operadoras à entidade prestadora de serviços,
quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao
SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pela
ANS. •
§ 2' Para a efetivação dá ressarcimento, os gestores
do SUS disponibilizarão às operadoras a discriminação dos
procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 32 A operadora efetuará o ressarcimento até o
décimo quinto dia após a apresentação da cobrança pela
ANS, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou-ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 42 O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no parágrafo anterior será cobrado com os seguintes
acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do
vencimento, à razão de um por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5 2 Os valores não recolhidos no prazo previsto no

§ serão inscritos em dívida ativa da ANS, a qual compete
a cobrança judicial dos respectivos créditos.
§ 6' O produto da arrecadação dos juros e da multa
de mora serão revertidos ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7 2 A ANS fixará normas aplicáveis ao processo
de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados,
conforme previsto no § 2' deste artigo.
• § 8" Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso
e o § l' do art. P desta Lei." (NR)
. "Art. 34. As entidades que executam outras atividades além das abrangidas por esta Lei deverão, na forma
e prazo definidos pela ANS, constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos, especificamente
para operar planos privados de assistência à saúde, na forma
da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a
todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, asSegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem
como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro
de 1998 e 1 2 de janeiro de _1999, a poàsibilidade de optar
pela adaptação ao sistema previsto nesta/ Lei.
• § l' Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que trata. este artigo, deverá ser formalizada em termo próprio, _assinado pelos contratantes, de
acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2 2 Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação pecuniária, a composição da base
de cálculo deverá ficar restrita aos itens correspendentes
aumento de cobertura, e ficará disponível para verificação
pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o
novo valor não estiver devidamente justificado.
§ 3 2 A adaptação dos contratos não implica nova
contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição
dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto, aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.
§ 4' Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa operadora.

§ 5 2 A manutenção dos contratos originais pelos
consumidores não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus dependentes
já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob-qual
quer pretexto, a terceiros.
§ 6 2 Os produtos de que tratam o inciso I e o §
do art. 1 2 desta Lei, contratados até 1" de janeiro de 1999,
deverão permanecer em operação, por tempo indeterminado,
apenas para os consumidores que não optarem pela adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim
de comercialização.
§ 72 A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que deverão ser adotados pelas empresas
para a adaptação dos contratos de que trata este artigo."
(NR)
Art. 2' A Lei n 2 9.656, de 3 de junho de 1998, passa
a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão colegiado integrante da estrutura
regimental do Ministério da Saúde, com competência para:
• 1 - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
- supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para constituição, organização, funcionamento e fiscalização das empresas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 2 do art.
1 2 desta Lei, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em salc) aspectos econômico-financeiros;
d) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
e) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio
líquido mínimos, bem assim quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de sociedade anônima;
f) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consistentes em
bens, móveis ou imóveis, ou fundos _especiais ou seguros
garantidores;
g) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o
objetivo de proteger o consumidor de planos privados de
assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
h) direção fiscal Ou técnica;
i) liquidação extrajudicial;
j) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
I) normas de aplicação de penalidades;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas,
de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as
matérias previstas no inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONS1.1 será integrado pelos seguintes Ministros de Estado: .
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de Presidente;
II - da Saúde;
ifi - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1' O Conselho deliberará mediante resoluções,
por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa
dê deliberar nos casos de urgência e relevante interesse, ad
referendum dos demais membros.
§ 2' Quando deliberar ad referendum do Conselho,
o Presidente submeterá a decisão ao Colegiado na primeira
reunião que se seguir àquela deliberação.
• § 3' O Presidente do Conselho poderá convidar
Ministros de Estado, bem assim outros representantes de
órgãos públicos, para participar das reuniões, não lhes sendo
permitido o direito de voto.
§ 42 O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5 2 O regimento interno do CONSU será aprovado
por decreto do Presidente da República.
§ 62 As atividades de apoio administrativo ao CONS15 serão prestadas pela ANS.
§ 72 O Presidente da ANS participará, na qualidade
de Secretário, das reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar sonhas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os
termos de adaptação previstos no art. 35. (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS
em decorrência da competência fiscalizadora , e norinativa
estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite dê 1k$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o
disposto no § 6 2 do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica
estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à
data de vigência desta Lei que:
- qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS, ouvido o Ministério da Fazenda;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente
estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pela
ANS;
ifi - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral ,
do contrato individual ou familiar de produtos de que tratam
o inciso 1 e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso .11 do parágrafo único do
art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar
em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva
ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ Os contratos anteriores à vigência desta Lei,
que estabeleçam reajuste por mudança de faixa etária com
idade inicial em sessenta anos ou mais, deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula 'de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores
de que trata o parágrafo único do art. 15, para as mudanças
de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar:
se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente pre, visto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste
integral no início do último ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas etárias que tenham sido
estipuladas sem limite superior;
ifi - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com à
demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e. do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação;IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido
previamente submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para
que Possa aplicar reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de
contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais
acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista
neste parágrafo.
§ 2' Nos contratos individuais de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1 2 do art. l' desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3 2 O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se'sem
prejuízo do estabelecido neste artigo." (NR)
"Art. 35-E A assistência a que alude-o art. 1 2 desta
Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da
doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre
as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam
o inciso! e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei as disposições da Lei
n 2 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram
protocolizados na SUSEP pelas operadoras de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1 2 do art. 1 2 desta Lei e que
forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela
Autarquia." (NR)
"Art. 35-1. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, prestadores de
serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, independentenlente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-7. Aos arts. 24-A e 35-1 aplica-se, quando couber, o disposto nos arts. 37 e 38 da Lei n 2 6.024, de 13
de março de 1974." (NR)

- r-W.19-2 A-E;
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"Art. 35-L. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em razão do
exercício do encargo, sob pena. de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e
penais." (NR)

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.101-28, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Art. 3 9 Os arts. 3' , 52 , 25, 27, 35-A, 35-B, 354) e
da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, entram em vigor em 5
de junho de .1998, resguardada às pessoas jurídicas de que trata o art.
.2 data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que
4 ,511spioem os arts. 14, 17, 30 e 31.

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

1

Art. 42 O Poder Executivo fará publiéar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta
Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei n 2 9.656, de
Art. 5 2 Os arts. 42, 20, 21 e 33 da Lei n 2 9.961, de
28 de janeiro de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 42
XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e requerer a liquidação judicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXXV - determinar ou promover a alienação da
carteira de planos privados de assistência à saúde das operadoras;
n riTf:

a

XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer,
termo de compromisso de ajuste de conduta e fiscalizar o
seu cumprimento;
XL definir as atribuições e competências do Diretor Técnico, Diretor Fiscal, do Liquidante e do responsável
pela alienação de carteira.
§ l A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível com multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser aurrientada em até vinte vezes, se necessário, para garantir a
sua eficácia cm razão da situação econômica da operadora
ou prestadora de serviços.
" (NR)
' "Art. :20,
§ 62 As Operadoras de planos privados de assistência à saúde que se enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de recursos humanos, de filantropia e de odontologia e que despendem, em. sua rede própria, mais de sessénta por cento do custo assistencial relativo
aos gastos em serviços hospitalares referentes a seus Planos
Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao menos
trinta por cento de sua atividade ao Sistema Unico de Saúde
- SUS, farão jus a um desconto de trinta por cento sobre o
Montante devido, conforme dispuser a ANS,

M

'

•

E.,

i

§ 72
operadoras com número de beneficiários
inferior a vinte mil usuários.poderão optar pelo recolhimento
em parcela-única no mês de março, fazendo jus a um desconto, sobre o montante devido, dc cinco por cento, conforme dispuser a ANS.
•§ 8 2 Os valores constantes do Anexo III desta Lei
ficam reduzidos em trinta por cento, no caso das empresas
C0111 número de beneficiários inferior a vinte mil usuários."
(NR)

"Art. 21,
§ 1 2 Os débitos relativos à Taxa de Salde Suplementar poderão ser parcelados, a juízo da ANS, de acordo
com os critérios fixados na legislação tributária.
§ 2 ! Além dos acréscimos previstos nos incisos I e
II deste artigo, o não recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar implicará a perda dos descontos previstos nesta
Lei ." (NR)

Dispõe sobre as relações financeiras entre a
União e o Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

Art. 1 2 As disponibilidades de caixa da União depositadas no
Banco Central do Brasil serão remuneradas, a partir de 18 de janeiro
de 1999, pela taxa média aritmética ponderada da rentabilidade intrínseca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de
emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
Art. 2 2 Fica o Tesouro Nacional autorizado a fazer aplicação
em títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna em poder do
Banco Central do Brasil, com o compromisso mútuo de reversão da
operação, observado que a taxa de retorno da operação deverá ser
igual à rentabilidade intrínseca dos títulos adquiridos.
Art. 3 2 O resultado apurado no balanço anual do Banco
Central do Brasil após computadas eventuais constituições ou reversões de reservas será considerado:
1 - se positivo, obrigação do Banco Central do Brasil para
com a União, devendo ser objeto de pagamento até o décimo dia útil
do exercício subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho
Monetário Nacional;
II - se negativo, obrigação da União para com o Banco
Central do Brasil, devendo ser objeto de pagamento até o décimo dia
útil do exercício subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1 2 Os valores pagos na forma do inciso I serão destinados
exclusivamente ao pagamento da Dívida Pública Mobiliária Federal,
devendo ser amortizada, prioritariamente, aquela existente junto ao
Banco Central do Brasil.
§ 22 Durante o período compreendido entre' a data da apuração do balanço anual e a data do efetivo pagamento, as parcelas de
que tratam os incisos I e II terão remuneração idêntica àquela aplicada às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco
Central do Brasil.
§ 3 2 A constituição de reservas de que trata o caput não
poderá ser superior a vinte e cinco por cento do resultado apurado no
balanço do Banco Central do Brasil.

Art. 7 2 Serão transferidos para a União, até 31 de março de
1999, os direitos e as obrigações decorrentes dos empréstimos compulsórios instituídos pelo Decreto-Lei n' 2.288, de 23 de julho de
1986, existentes no Banco Central dó Brasil.
§ 1 2 O disposto no caput poderá se efetivar com a transferência, pelo Banco Central do Brasil à União, dos seguintes ativos:
- títulos de emissão do Tesouro Nacional em poder do
Banco Central do Brasil;

§r Os títulos e créditos mencionados no § 1 2 serão transferidos pelo seu valor nominal, acrescido da respectiva remuneração
pro rata aplicada até.a data da transferência.

Art. 7 9 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 8 2 A integralização de cotas e ações de organismos
internacionais de que a União participe, à exceção daqueles previstos
no § 22 deste artigo, é de responsabilidade da União, a cujo resultado
incorporar-se-ão as respectivas receitas e despesas.

Silvam Gianni

Art. 10. Para pagamento dos valores,2:que se referem os arts.
3' , inciso II, 5 9 e- 8 2 , § 1 2 , poderão ser emitidos títulos da Dívida
Pública Mobiliária Federal interna adequados aos fins de política
monetária, com características definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 11. O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos
aos créditos e obrigações transferidos à União a que se referem os
arfs. 72 , caput e § 1 9 , e 8 9 , § 1 2 , desta Medida Provisória.
Parágrafo único. Promover-se-á a compensação de eventuais
diferenças apuradas, atualizadas com remuneração idêntica àquela
aplicada às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco
Central do Brasil, desde a data da respectiva transferência até a datada efetiva compensação, quando dos acertos findnceiros previstos no
art. 32 .
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 9 2.101-27, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 13. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
•
Art. 14. Ficam revogados o Decreto-Lei n 9 1.637, de 6 de
outubro de 1978, e o art. 4 9 da Lei n 9 7.862, de 30 de outubro de
1989.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 9 da Independência e
113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvam) Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 9 2.102-27, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

•
Art. 6 2 A União promoverá, até 31 de março de . 1999, a
substituição de Notas do Tesouro Nacional - Série L - NTN-L em
poder do Banco Central do Brasil, até o limite da obrigação decorrente do Multi-Year Deposit Facility Agreement - MYDFA, por
outros títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional com características semelhantes às da referida obrigação externa, devendo as
NTN-L ser substituídas pelo seu valor nominal, acrescido da respectiva remuneração pro rata aplicada até a data da operação.

Art. 62 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.097-35, de 27 de dezembro de
2000.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Parágrafo único. Até que se efetivem as transferências previstas no caput, a integralização referida no art. 8 2 , caput, é de
responsabilidade do Banco Central do 'Brasil.

Art. 5 2 A União transferirá ao Banco Central do Brasil, até
31 de março de 1999, o valor correspondente ao saldo da rubrica,
"Resultado a Compensar", existente no balanço do Banco Central do
Brasil ao final do exercício de 1997, acrescido de remuneração idêntica àquela aplicada às disponibilidades de caixa da União depositadas
no Banco Central do Brasil, computada até a data da efetiva transferência.

111 - créditos pertencentes à rubrica "Resultado a Compensar"
de que trata o art. 5 2 .

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.

Art. 9 9 As transferências efetivas para a União das particiPações nos organismos internacionais de que trata o art. 8' , § 19
, e a respectiva contrapartida ao Banco Central do Brasil, ocorrerão
simultaneamente e até 31 de dezembro de 1999, com base em valores
atualizados, constantes da contabilidade do Banco Central do Brasil
na data das operações.

Art. 49 O balanço do Banco Central do Brasil considerará o
período de 1 2 de janeiro a 31 de dezembro.

"Art. 33. A ANS poderá designar servidor ou empregado da Administração Pública Federal, direta ou indireta para exercer o encargo de Diretor Fiscal, Diretor
Técnico ou Liquidante de operadora de plano privado de
assistência à saúde, com remuneração equivalente a do cargo
em comissão de Gerência Executiva, nível III, símbolo
CGE-11I." (NR)

Art. 8 2 Ficam revogados os arts. 2 2 , 3' ,49 , 5 2 , 62
e 7 9 , o inciso VIII do art. 10, o § 3' do art. 12, o § 2 2 do art. 16,
o parágrafo único do art. 27, e o art. 28 da Lei n 2 9.656, de 3 de
junho de 1998.

§ 3 9 Os haveres dos organismos internacionais serão depositados no Banco Central do Brasil.

II - créditos decorrentes das dívidas renegociadas nos termos
da Lei n' 8.727, de 5 de novembro de 1993;

Acresce, e altera dispositivos das Leis n 9 s.
8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028, de
12 de -abril de 1995, 9.494, de 10 -de se- .
tembro de 1997, 7.347, de 24 de julho de
1985, 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.704,
de 17 de novembro de 1998, do Decreto- •
Lei n9 5.452, de 1 9 de maio de 1943, das
Leis n 9 s5.869, de 11 de janeiro-de 1973, e
4.348, de 26 de junho de 1964, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 A Lei n2 8.437, de 30 de junho de 1992,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.- 12
§ 4' Nos casos em que cabível medida liminar, sem
prejuízo da Comunicação ao dirigente do órgão ou entidade,
o respectivo representante judicial dela será imediatamente
intimado.
§ 5' Não será cabível medida liminar que defira
compensação de créditos tributários ou previdenciários."
(NR)
"Art. 42

§ 1 2 As cotas e ações dos organismos internacionais referidos
no capta, detidas pelo Banco Central do Brasil, serão transferidas
para a União.

§ 22 O Presidente do Tribunal poderá: ouvir o autor
e o Ministério Público, em setenta e duas horas.
§ 3 2 Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será
levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 49 Se do julgamento do agravo de que trata o
parágrafo anterior resultar a manutenção ou o restabeleciMento da decisão que se pretende suspender, eaberá novo
-pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente
para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
§ 5' É cabível também o pedido de suspensão a que
se refere o parágrafo anterior, quando negado provimento a
agravo de instrumento interposto contra á liminar a que se
refere este artigo.

§ 2' A integralização de cotas e ações do Fundo Monetário
Internacional e do Banco de Compensações Internacionais é de responsabilidade do Banco Central do Brasil, a cujo resultado incorporar-se-ão as respectivas receitas e despesas.

§ 62 A interposição do agravo de instruinentO contra
liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público
e seus agentes não prejudica item condiciona o julgamento
do pedido de suspensão a que se refere este artigo.
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•
§ 7! O Presidente do Tribunal poderá conferir ao
pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na
concessão da medida.
§ 8 2 As liminares cujo objeto seja idêntico poderão
ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente
do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares
supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original." (NR)

r

Art.
O art. 6 2 da Lei ri 2 9.028, de 12 de abril de
1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2 2 , renumerando-se o
atual parágrafo único para § l:
"§ 22 As intimações a serem concretizadas fora da
sede do juízo serão feitas, necessariamente, na forma prevista no art. 237, inciso II, do Código de Processo Civil."
(NR)
Art. 3 2 A Lei n 2 9.028, de 1995, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 32 Os Procuradores Regionais da União exercerão a coordenação das atividades das Procuradorias da
União localizadas em sua área de atuação.
§ 1 2 O Advogado-Geral da União, com o objetivo
de racionalizar os serviços, poderá desativar Procuradoria da
União situada em Capital de Unidade da Federação onde
esteja instalada Procuradoria Regional, hipótese em que esta
absorverá as atribuições daquela.
§ 2 Ocorrendo a hipótese de que trata o parágrafo
anterior, incumbirá ao Advogado-Geral da União dispor sobre a reestruturação da Procuradoria Regional, podendo remanejar cargos e servidores da Procuradoria desativada.
§ 3 2 A- reestruturação e o remanejamento de que
trata o § 2 ! serão possíveis inclusive na hipótese de coexistência das duas Procuradorias, se conveniente a utilização
de estrutura de apoio única para atender sa ambas.
§ 4! Com a mesma finalidade de racionalização de
serviços, fica o Advogado-Geral da União igualmente autorizado a desativar ou deixar de instalar Procuradoria Seccional da União, aplicando-se à hipótese, no que couber, o
disposto na parte final do § 1 2 e no § 2' deste artigo."
(NR)

§ 4! Mediante requisição do Advogado-Geral da
União ou de dirigente de Procuradoria da Advocacia-Geral
da União, e para os fins previstos no caput, os órgãos e as
entidades da Administração Federal designarão servidores
• para que atuem como peritos ou assistentes técnicos em
feitos específicos, aplicáveis a esta requisição as disposições
dos §§ 1 ! e g! do presente artigo." (NR)
"Art. 82 -A. É criada, no Gabinete do Advogado
Geral da União, a Coordenadoria dos órgãos Vinculados,
- para auxiliá-lo no exercício de Mas atribuições de orientação
normativa- è supervisão técnica dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas.
•

§ 1 2 O Coordenador dos órgãos Vinculados será
Consultor da União, designado pelo Advogado-Geral da
União.

§ 2! O Advogado-Geral da União editará ato, nos
termos do art. 45 da Lei Complementar n ! 73, de 10 de
fevereiro de 1993, dispondo sobre a Coordenadoria de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 82 -B. São instituídas na Advocacia-Geral da
União, com funções de integração e coordenação, a Câmara
de Atividades de Contencioso e a Câmara de Atividades de
Consultoria.
• Parágrafo único. As Câmaras objeto do caput, direta e imediatamente subordinadas ao Advogado-Geral da
União, terão disciplinamento em ato deste." (NR)
"Art. 8 2 -C. O Advogado-Geral da União, na defesa
dos interesses desta e em hipóteses as quais possam trazer
reflexos de natureza econômica, ainda que indiretos, ao erário federal, poderá avocar, ou integrar e coordenar, os trabalhos a cargo de órgão jurídico de empresa pública ou
sociedade de economia mista, a se desenvolverem em sede
judicial ou extrajudicial.
Parágrafo único. Poderão ser cometidas, à Câmara
competente da Advocacia-Geral da União, as funções de
executar a integração e a coordenação previstas neste artigo." (NR)
"Art. 82 -D. É criada, como órgão auxiliar da Procuradoria-Geral da União, a Coordenados-ia de Cálculos e
Perícias, com a finalidade de executar, conferir e coordenar
os cálculos e perícias judiciais referentes a feitos de interesse
da União e de suas autarquias e fundações.
§ 1 2 A Coordenadoria de que trata este artigo poderá contar com unidades descentralizadas, conforme dispuser ato do Advogado-Geral da União. .
§ 2 Os órgãos e as ' entidades da Administração
•
Federal darão o apoio necessário à Coordenadoria de Cálculos e Perícias para o desempenho de suas atribuições,
inclusive colocando pessoal especializado à sua disposição.

§ 3 2 A Coordenadoria de Cálculos e Perícias disporá de unidade específica incumbida da revisão dos cálculos dos valores de precatórios de responsabilidade da
União e de autarquias e fundações federais cuja representação judicial esteja a cargo da Advocacia-Geral da União,
nos termos dos arts. 1I-A e 11-B desta Lei." (NR)
"Art. 8 2 -E. É criada, na Procuradoria-Geral da
União, a Coordenadoria de Ações de Recomposição do Patrimônio da União, com a finalidade de recuperar perdas
patrimoniais sofridas pela União, à qual incumbe também a
execução de títulos judiciais e extra judicias, inclusive os
expedidos pelo Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único. As demais Procuradorias da União
poderão ter unidades com semelhantes atribuições, conforme
dispuser ato do Advogado-Geral da União." (NR)
"Art. 11-A. Fica autorizada a Advocacia-Geral da
União a assumir, por suas Procuradorias, temporária e excepcionalmente, a representação judicial de autarquias ou
fundações públicas nas seguintes hipóteses:
I - ausência de procurador ou advogado;
II - impedimento dos integrantes do órgão jurídico.
§ 1 2 A representação judicial extraordinária prevista
neste artigo poderá ocorrer por solicitação do dirigente da
entidade ou por iniciativa do Advogado-Geral da União.
§ 22 A inexistência de órgão jurídico integrante da
respectiva Procuradoria ou Departamento Jurídico, em cidade sede de órgão judiciário perante o qual corra feito de
interesse de autarquia ou fundação da União, configura a
hipótese de ausência prevista no inciso I deste artigo.

"Art. 19-A. São transpostos, para a Carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Gera/ da União, os atuais
cargos efetivos da Administração Federal direta, privativos
de bacharel em Direito, cujas atribuições, fixadas em ato
normativo hábil, tenham conteúdo eminentemente jurídico e
correspondam àquelas de assistência fixadas aos cargos da
referida Carreira, ou as abranjam, e os quais:
1 - estejam vagos; ou
11- tenham como titulares servidores, estáveis no
serviço público, que:
a) anteriormente a 5 de outubro de 1988 já detinham cargo efetivo, ou emprego permanente, privativo de
bacharel em Direito, de conteúdo eminentemente jurídico,
nos termos do caput, na Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, conforme as normas constitucionais
e legais então aplicáveis;
b) investidos após 5 de outubro de 1988, o tenham
sido em decorrência de aprovação em concurso público ou
da aplicação do § 3 2 do art. 41 da Constituição.
§ 1 2 Nas situações previstas no inciso II, a transposição objeto deste artigo abrange os cargos e seus titulares.
§ 22 A transposição de servidor egresso de autarquia ou fundação pública federal, prevista no inciso II, alíneas "a" e "b", alcança tão-somente aquele que passou a
integrar a Administração direta em decorrência da extinção
ou da alteração da natureza jurídica da entidade à qual pertencia, e desde que as atribuições da respectiva entidade e o
seu quadro de pessoal tenham sido, por lei, absorvidos por
órgãos da Administração direta.
§ 3' Às transposições disciplinadas neste artigo
aplicam-se, também, a correlação e , os procedimentos constantes do art. 19 desta Lei (§* 2 ! , 3' e 49).

§ 3 2 O Advogado-Geral-da União, com a finalidade
de suprir deficiências ocasionais de Órgãos Vinculados à
Advocacia-Geral da União, poderá designar para prestar-lhes
.colaboração temporária membros efetivos da Advocacia-Geral da União, Procuradores Autárquicos, Assistentes Jurídicos e Advogados de outras entidades, seja em atividades
de representação judicial ou de consultoria e assessoramento
jurídicos, estando, enquanto durar a colaboração temporária,
investidos dos mesmos poderes conferidos aos integrantes
do respectivo órgão Vinculado.

§ 5 2 Os eventuais efeitos financeiros, das transposições em referência, somente serão devidos, aos seus
beneficiários, a partir da data em que publicado o ato declaratório, objeto do parágrafo anterior.

§ 42 Nos casos de que trata o § 3 ! , e naqueles de
cessão de Membros efetivos da Advocacia-Geral da União
ou de Procuradores Federais para desempenhar funções jurídicas no Ministério Público Federal não se aplica a restrição contida na parte final do art. 20, § 3!, da Lei n 2 8.112,
de 1.1 de dezembro de 1990, alterado pela Lei n 2 9.527, de
10 de dezembro de 1997." (NR)

§ 62 Os titulares máximos dos órgãos da Administração Federal direta, nos , quais existam cargos na situação descrita no caput e inciso I, deverão indicá-los à
Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, explicitando, relativamente a cada cargo vago, sua origem, evolução, atribuições
e regência normativa.

"Art. 11-B. A representação judicial da União,
quanto aos assuntos confiados às autarquias e fundações
federais relacionadas no Anexo V a esta Lei, passa a ser
feita diretamente pelos órgãos próprios da Advocacia-Geral
da União, permanecendo os Órgãos Jurídicos daquelas entidades responsáveis pelas respectivas atividades de consultoria e assessorarriento jurídicos.

§ 79 Cada caáo deverá ser' instruído pelo Órgão de
recursos humanos do respectivo Ministério" ou Secretaria de
Estado, com a documentação necessária a comprovar que o
servidor atende ao disposto neste artigo, após o que deverá
ser encaminhado ao Advogado-Geral da União, na forma por
ele regulamentada, acompanhado de manifestação conclusiva do respectivo órgão de assessoramento jurídico." (NR)

§ 1 2 Os Procuradores Autárquicos, Assistentes Jurídicos e Advogados integrantes dos quadros das entidades
de que trata o caput neles permanecerão, até que lei disponha sobre a nova forma de representação judicial, direta e
indireta, da União, consideradas as suas entidades autárquicas é fundacionais, bem como sobre a prestação de consultoria e assessoramento jurídicos a essas entidades.

"Art. 21. Aos titulares dos cargos de Advogado da
União, de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente
Jurídico das respectivas carreiras da Advocacia-Geral da
União incumbe representá-la judicial e extrajudicialmente,
bem como executar as atividades de assessoramento jurídico
do Poder Executivo, conforme dispuser ato normativo do
•
Advogado-Geral da União." (NR)

§ 22 Os órgãos jurídicos das entidades relacionadas
no Anexo V desta Lei continuarão, até 7 de julho de 2000,
como co-responsáveis pela representação judicial quanto aos
assuntos de competência da respectiva autarquia ou fundação.

"Art. 24-A. A União, suas autarquias e fundações,
são isentas de custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação
rescisória, em quaisquer foros e instâncias.

§ 3 2 As citações, intimações e notificações das autarquias e fundações relacionadas no Anexo V desta Lei,
bem como nas hipóteses de que trata o art. 11-A, serão feitas
às respectivas Procuradorias da Advocacia-Geral da União,
asseguradas aos seus membros, no exercício da representação judicial de que trata o art. 11-A e este artigo, as
prerrogativas processuais previstas em lei.
§ 4' Os órgãos Jurídicos das entidades de que trata
o caput, juntamente com os respectivos órgãos da Advocacia-Geral da União, no prazo de sessenta dias, farão o
levantamento dos processos judiciais em andamento, indicando a fase em que se encontram.
§ 5 2 Até o advento da Lei referida no § 1 2 deste
artigo, o Advogado-Geral da União, de ofício ou mediante
proposta de dirigente de Procuradoria da União, poderá designar Procuradores Autárquicos, Advogados e Assistentes
Jurídicos das entidades relacionadas no Anexo V desta Lei
para terem exercício nas Procuradorias da Advocacia-Geral
da União." (NR)
"Art. 19.
§ 5 2 As transposições efetivadas por este artigo
alcançaram tão-somente servidores estáveis no serviço- público, mencionados no item I do caput." (NR)

§ 42 As transposições de que trata este artigo serão
formalizadas em ato declaratório do Advogado-Geral da
União.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a
todos os processos administrativos e judiciais em que for
parte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
seja no pólo ativo ou passivo, extensiva a isenção à pessoa
jurídica que o representar em Juízo ou fora dele." (NR)
Art. 42 A Lei o' 9.494, de 10 de setembro de-1997,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 1 2 -A. Estão dispensadas de de-pósito prévio,
para interposição de recurso, as pessoas jurídicas de direito
público federais, estaduais, distritais e municipais." (NR)
"Art. 1 2 -B. O prazo a que se refere o caput dos
arts. 730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo'-Decreto-Lei n 2 5.452, de,
1 2 de maio de 1943, passa a ser de trinta dias." (NR)
"Art. I 2 -C. Prescreverá em cinco anos o direito de
obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos." (NR)
"Art. 22 -A. A sentença civil prolatada em ação de
caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa
dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que -tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
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Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços." (NR)

t

"Art. 2' -B. A sentença que tenha por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu
trânsito em julgado." (NR)

Art. 5' Os prazos referidos no art. 26 da Lei n'
9.651, de 27 de maio de 1998, ficam prorrogados por mais trinta e
seis meses a partir do seu término.
Art. 6! Os arts. 1 ! e 2' da Lei n 2 7.347, de 24 de
julho de 1985, passam a vigorar com as seguintes alterações:

V - por infração da ordem econômica e da economia popular.
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública
para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional
cujos beneficiários podem ser individualmente determinados." (,NR)

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a
jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto." (NR)

ri?
Art. 72 O art. 17 da Lei n 9 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5'
"§ 52 A propositura da ação prevenirá a jurisdição
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto."
(NR)
Art. 8 2 O art. 1 2 da Lei n' 9.704, de 17 de novembro
de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2' e 3 2 , re• numerando-se o atual parágrafo único para § 12
11

"§ 2! Para a chefia de órgão jurídico de autarquia e
de fundação federal será preferencialmente indicado Procurador Federal, de reconhecidas idoneidade, capacidade e
experiência para o cargo e que tenha exercido a Advocacia
por pelo menos cinco anos.
§ 3! Na hipótese de a indicação recair sobre Bacharel em Direito que não seja Procurador Federal, deverá
ser suficientemente justificada assim como atendidos todos
os demais requisitos do parágrafo anterior." (NR)

Art. 92 O- art. 467 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo-Decreto-Lei- n' 5.452, de l' de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
•

, "Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
'à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e
as suas autarquias e fundações públicas." (NR)

Art. 10.0 art. 741 da Lei n 2 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, com a redação dada pela Lei n 2 8.953, de 13 de dezembro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso
II deste artigo, considera-se também inexigível o tftulo judicial fundado em lei ou ato , normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação
ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição
Federal." (NR)
Art. 11. Estabelecida controvérsia de natureza jurídica entre entidades da Administração Federal indireta, ou entre tais
entes e a União, os Ministros de Estado competentes solicitarão, de
imediato, ao Presidente da República, a audiência da Advocacia-Geral
da União.
, Parágrafo único. Incumbirá ao Advogado-Geral da
União adotar todas as providências necessárias a que se deslinde a
controvérsia em sede administrativa.
Art. 12. Não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição abrigatório as sentenças proferidas contra a União, suas autarquias e fundações públicas, quando a respeito da controvérsia o
Advogado-Geral da União ou outro órgão administrativo competente
houver editado súmula ou instrução normativa determinando a nãointerposição de recurso voluntário.
Art. 13. É acrescentado ao Anexo I da Lei -n 2 9.366,
de 16 de dezembro de 1996, um cargo de Adjunto do AdvogadoGeral da União.

§ 1 2 Indeferido o pedido de suspensão ou provido o
agravo a que se refere o caput, caberá novo pedido de
suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
§ 2' Aplicam-se à suspensão de segurança de que
trata esta Lei, as disposições dos §§ 5" a 8' do art. 4 2 da Lei
n' 8.437, de 30 de junho de 1992." (NR)
Art. 15. Aplica-se à ação rescisória o poder geral de cautela
de que trata o art. 798 do Código de Processo Civil.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 2.102-26, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Martas Tavares
Gilmar Ferreira Mendes
ANEXO

(Anexo V a que se refere o art. 11-B da Lei n 2 9.028, de 1995)

Entidades vinculadas ao Ministério da Educação:

"Art. 22

ot-t,

"Art. 42

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 ! da Independência e 113' da República.

"Art. l'

•

Art. 14. O art. 4" da Lei 115 4.348, de 26 de junho de
1964, passa a vigorar com as seguintes alterações:

-

1.
Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow
da Fonseca"
2.
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
3.
Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba
4.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas
5.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos
6. '
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás
7.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
8.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas
9.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco
10.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina
11.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de
Nilópolis
12.
Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo
13.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará
14.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
15.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão
16.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará
17.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná
18.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí
19.
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande
do Norte
20.
Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira
21.
Escola Agrotécmca Federal de Alegre
22:
Escola Agrotécnica Federal de Alegrete
23.
Escola Agrotécnica Federal de Araguatins
24.
Escola. Agrotécnica -Federal de Bambui
25.
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena
26.
Escola Agrotécnica Federal de Barreiros
27.
Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim
28.
Escola Agrotécnica Federal de Cáceres
29.
Escola Agrotécnica Federal de Castanhal
30.
Escola Agrotécnica Federal de Catu
31.
Escola Agrotécnica Federal de Ceres
32.
Escola Agrotécnica Federal de Codó
33.
Escola Agrotécnica Federal de Colatina
34.
Escola Agrotécnica Federal de Colmado do Oeste
35.
Escola Agrotécnica Federal de Concórdia
36.
Escola Agrotécnica Federal de Crato
37.
Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá
38.
Escola Agrotécnica Federal de Iguatu
39.
Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes
40.
Escola Agrotécnica Federal de Januária
41.
Escola Agrotécnica Federal de Machado
42.
Escola Agrotécnica Federal de Manaus
43.
-Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho
44.
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul
45.
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba
'46.
Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde
47.
Escola Agrotécnica Federal de Salinas
48.
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês
49.
Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa
50.
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão
51.
Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira
52.
Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista
53.
Escola Agrotécnica Federal de São Luís
54.
Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul
55.
Escola Agrotécnica Federal de Satuba
56.
Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim
57.
Escola Agrotécnica Federal de Sertão
58.
Escola Agrotécnica Federal de Sombrio
59.
Escola Agrotécnica Federal de Sousa
60.
Escola Agrotécnica Federal de Uberaba
61.
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia
62.
Escola Agrotécnica Federal de Urutai
63.
Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão
64.
Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek
65.
Escola Técnica Federal de Mato Grosso
66.
Escola Técnica Federal de Ouro Preto
67.
Escola Técnica Federal de Palmas
68. '
- Escola Técnica Federal de Porto Velho

69.
70.
71.
72.
73.
74,
75."
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
to Alegre
84.
85.
86.
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Escola Técnica Federal de Rolim de Moura
Escola Técnica Federal de Roraima
Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Escola Técnica Federal de Santarém
Escola Técnica Federal de Sergipe
Escola Técnica Federal do Amazonas
Colégio Pedro II
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Escola Federal de Engenharia de Itajubá
Escola Superior de Agricultura de Mossoró
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Faculdade de Medicina de Triângulo Mineiro
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina
Fundação de Ensino Superior de São João del Rei
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Por-Fundação Joaquim Nabuco
Universidade Federal de Pelotas
Universidade Federal do Piauí

Entidade vinculada ao Ministério do Esporte e Turismo:
87. EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo
Entidades vinculadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão:
88. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
89. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Entidade vinculada ao Ministério dos Transportes:

90. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER

Entidade vinculada ao Mipistério da Justiça:
91. Fundação Nacional do Indio - FUNAI

Entidade vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,. Indústria
e Comércio Exterior:
92. Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

Entidades vinculadas ao Ministério da Saúde:
93. Fundação Nacional de Saúde
94. Fundação Oswaldo Cruz - FlOCRUZ

Entidade vinculada ao Ministério da Integração Nacional:

95. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.103-37, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre operações financeiras entre o
Tesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada a emitir, sob a forma
de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, título da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda •
§ 1 2 Em contrapartida aos títulos emitidos na forma
deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda e, exceto no que se refere aos incisos II e III deste
parágrafo, pelo valor presente:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro
Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos - CETIP, pelo seu valor presente, a ser definido
pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II - créditos detidos contra a Raiou Binacional ou
contra a BNDESPAR - BNDES Participações S.A.;
III - Notas do Tesouro Nacional, Série P - NTN-P;
.
IV - créditos detidos contra a União em decorrência de:
a) contratos de refinanciamento-celebrados com base na Lei n" 8.727, de 5 de novembro de 1993, junto ao BNDES;
b) contrato de compra e venda de ações da Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS entre a União e a BNDESPAR;
c) assunção, pela União, dè débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. -- RFFSA,. junto ao BNDES, nos termos do
disposto nesta Medida Provisória;
d) créditos relativos a contratos de arrendamento ou
de concessão de serviço público celebrados no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização - PND;
" e) obrigações decorrentes de equalização de preços
referente ao processo de securitização agrícola de que trata a Lei ti"
9.138, de 29 de novembro de 1995.
§ 22 Na hipótese de utilização dos créditos a que se
refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União
remuneração mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo
BNDES, no último dia útil de cada mês.
§ 32 O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo, os créditos referidos no inciso II do § 1 2 , admitindo-se
a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto no inciso I do § 1 2 , in fine.
Art. 22 Os bens e direitos recebidos pela União, nos
termos do § 3 2 do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com
bens e direitos de entidades incluídas no PND ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de capital nas referidas entidades.
Art. 3' Serão integralmente utilizados para amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos de.fitados:
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1 - pela Itaipu Binacional. c pela BNDESPAR. relativos aos créditos recebidos do BNDES;
II - pelo BNDES relativos:
a) ao cumprimento do disposto no §. 2 2 do art. I'
b) à operação de recompra prevista no § 3' do
1 2 , quando em espécie.
Art. 42 Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento
autorizado a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda,
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela
União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização - FND, do qual serão desvinculadas -no momento da transferência.
Art. 52 Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de,..sua propriedade por participações acionárias
detidas pela BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle
acionário da União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 62.0 preço das participações acionárias a serem
permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser- superior,
no caso de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana
anterior à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações
sem cotação em Bolsas de Valores, ao valor patrimonial constante do
último balanço ou de balanço especial.
Art. 7 2 As operações de que tratam os artigos anteriores, com exclusão das previstas no art. 4 2 , não poderão exceder,
• em conjunto, o limite de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de
reais).
Art. 82 Fica a União autorizada a refinanciar a operação & que trata o art. 8 2 da Lei n 2 9.639, de 25 de maio de 1998,
observadas as seguintes condições:
I - prazo: dez, anos;
II - pagamento: em parcela única, ao final de dez
anos contados da- data da celebração do contrato de refinanciamento;
III - atualização monetária: atualizada e debitada
mensalmente com base na variação do índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), calctilado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1 2 O INSS é autorizado a oferecer garantia flutuante à operação de refinanciamento de que trata este artigo, representada por bens e direitos integrantes de seu ativo, em especial
créditos contra autarquias, fundações e empresas públicas federais e
entidades cujas ações tenham sido depositadas no FND, a serem
definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência
e' Assistência Social.

§r Na operação de que trata este artigo, poderá a

União, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização
parcial 01.1 liquidação da dívida, receber em pagamento bens e direitos
integrantes do ativo do INSS, respondendo o INSS, -no caso de créditos contra terceiros, pela existência do crédito e pela solvência do
devedor'.
§ 32 Poderá o INSS ser conStituído mandatário da
União para o recebimento dos créditos dados em pagamento.
§ 42 As autarquias e fundações federais poderão
pagar as obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto
no §
com bens e direitos integrantes de seus ativos, ficando a
União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do
Ministro de Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se
necessário para manter a saúde financeira da instituição.

r,

§5 2 As empresas públicas federais-e entidades cujas
ações tenham sido depositadas no FND poderão, a exclusivo critério
do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as obrigações transferidas à
União, em decorrência do disposto no 2 , com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados junto à CETIP ou
créditos decorrentes de contrátos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND, mantida, no mínimo,
quando for o caso, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.
§ 62 A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de
capital da respectiva entidade devedora.
Art. 92 Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, até o limite de R$ 19.000.000.000,00
(dezenove bilhões de reais), a:
I - adquirir créditos que a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS detenha contra a Itaipu Binacional,
referentes aos contratos de refinanciamento firmados em 2 de setembro de 1997, podendo utilizar em pagamento:
a) bens e direitos integrantes da Reserva Global de
Reversão - RGR de que trata a Lei n 2 5.655, de 20 de maio de
1971;
b) recursos arrecadados a título de pagamento pelo
uso de bem público de que trata-o art. 7 2 da Lei n 2 9.648, de 27 de
maio de 1998:.
c) títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal;
cujas características serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
II - receber os créditos de que trata o inciso 1 deste
artigo, em dação em pagamento de créditos da União decorrentes:
a) dos refinanciamentos de dívida externa devidos
pela ELETROBRAS e por empresas do sistema ELETROBRAS;
b) da participação no capital social da ELETROBRÁS;
c) de outras obrigações da ELETROBRÁS e de
empresas do sistema ELETROBRAS.

•

2 As operações de que trata este artigo far-se-ão
pelo valor presente dos créditos c obrigações nelas envolvidos.
§1

§ 2 2 Os créditos adquiridos pela União nos termos
do capta deste artigo poderão ser transferidos ao BNDES, mediante
alienação ou permuta por bens e direitos.
Art. 10. Fica a União autorizada a assumir as obrigações da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, representadas
pelos saldos devedores de contratos de financiamento junto ao BNDES, até o montante de R$ 210.000:000,00 (duzentos e dez milhões
de reais).
§ 12 As obrigações a que se refere o caput serão
objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do
Ministério da Fazenda.
§ 2 Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à
União, em espécie ou em bens, ,pela RFFSA, no prazo de trinta
dias.
§ 32 Fica a Utdão autorizada a emitir títulos -da
Dívida Pública Mobiliária Federal em pagamento das obrigações agua se refere o caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em
.ambos os casos com características a serem definidas em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de
que-trata o artigo anterior, a RFFSA transferirá à União, pelo valor de
face, créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão
de serviço público celebrados no âmbito do PND.
Art. 12, Fica autorizado o encontro de contas entre
os créditos do BNDES a que se refere o caput do art. 10 e créditos
detidos pela União contra o BNDES, inclusive os transferidos à
União nos termos desta Medida Provisória.
Art. 13. Fica a União autorizada a adquirir créditos
da RFFSA relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até
o limite de R$ 2.097.956.000,00 (dois bilhões, noventa e sete milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil reaià), utilizando em pagamento, até o montante de R$ 1.789.956.000,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil
reais), Letras Financeiras do Tesouro - LFT, c, até o montante de R$
308.000.000,00 (trezentos e oito milhões de reais), certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
§ 1 2 As características das Letras Financeiras do
Tesouro - LFT e dos certificados a serem emitidos em atendimento ao
disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.

22 Serão objeto de aquisição somente os valores
distribuídos por intermédio das agências reguladoras mencionadas no
parágrafo anterior.
trr{*
§

§ 3 2 A União utilizará em pagamento Certifica'
Financeiros do Tesouro - CFP com características definidas em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 42 Os CFT recebidos pelas Unidades da Fel;
ração, em -decorrência da operação de que trata o caput, serão,
gatoriamente, utilizados no pagamento de dívidas para com a Uniacjf
suas entidades ou na capitalização dos fundos de previdência, a
tério do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 5 2 A aquisição de que trata ri captit somente
poderá ser realizada uma única vez em relação a cada Estado e ao
Distrito Federal.
Art. 17. Fica a União autorizada a registrar, em
sistema centralizado de custódia, recebíveis adquiridos na forma da
lei, os quais poderão ser securitizados para fins de transferência a
terceiros.
Parágrafo único. As entidades alienantes dos créditos objeto do caput serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia, como registradoras dos ativos em favor da
União.
Art. 18. Os recursos eia espécie recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 9 2 a 16 desta Medida
Provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal.
•
Art. 19. O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída pela Lei n' 4.452, de 5 de novembrot'&
1964, inclui remuneração mensal, calculada:
I - para o período de 1 2 de janeiro de 1992.a 30m
junho de 1996, com base no índice da Unidade Fiscal de Refál
1
rência;
II - a partir de 1 2 de julho de 1996, pela aplicaçaq
mensal da Taxa Referencial - TR, divulgada pelo Banco Central 9-9
Brasil.
Art, 20. Fica a União autorizada a emitir, em favor
da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro
de Estado da Fazenda, com a finalidade de garantir o pagamento de.
eventual saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, existente em 30 de junho de 2003.

§ 22 Para fins da formalização do contrato com a
União para a realização da operação a que se refere o caput deste
artigo, não se aplicam à RFFSA, em liquidação, as exigências e os
impedimentos legais relativamente à comprovação de adimplência
com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou
indireta, exceto com o sistema da seguridade social.

§ 1 2 O valor total dos títulos a que se refere o caput
limita-se a R$ 5.819.364.988,37 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito
reais e trinta e sete centavos), equivalente ao saldo devedor da Conta
Petróleo, Derivados e Álcool, em 30 de junho de 1998.
d•
§ 22 A garantia será ajustada mensalmente, em função da redução do saldo devedor da Conta.

Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial
da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da
Lei n' 9.496, de 11 . de setembro de 1997, e da Medida Provisória n2
2.119-61, desta data.

Art. 21. Fica a União autorizada a liquidar o saldo
devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool mediante securitização da divida, nos termos definidos pelo Ministro de Estado dã
Fazenda, ficando, neste caso, cancelados, automaticamente, os títulos
emitidos em garantia na forma do ait. 20.
•

Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput
observará os seguintes critérios:
I - cinqüenta por cento sobre o fluxo das prestações
do refinanciamento e para amortização do saldo devedor da conta
gráfica;
II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da
dívida.
Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir créditos
da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, relativos a contratos
de arrendamento Oti de concessão de serviço público celebrados no
âmbito do PND, utilizando em pagamento Letras Financeiras do Tesouro - LFT:I - pelo valor de face, até o limite de R$
162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões de reais); _
•
II - pela equivalência econômica, até o limite de R$
80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do Tesouro - LFT a serem emitidas em atendimento ao
disposto neste artigo, bem como as condições da operação, serão
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 16. Fica a União autorizada, até 31 de dezembro de 2000, a adquirir dos Estados c do Distrito Federal créditos
relativos -à participação governamental obrigatória nas modalidades de
royalties, participações especiais e compensações financeiras, relativos à exploração de recursos hídricos para fins de energia elétrica,
petróleo e gás natural.
§ 1 2 A autorização de que trata o caput é limitada
ao valor devidamente projetado pela Agência Nacional do Petróleo ANP ou pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme o caso, descontada toda e qualquer vinculação orçamentária ou
transferência obrigatória.

Art. 22. O saldo devedor ' da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, em 30 de junho de 1998, será objeto de auditoria
por parte da Secretaria Federal de Controle, a partir dos valores já
homologados pelo extinto Departamento Nacional de Combustíveis,'
relativamente ao período anterior a 1 2 de abril de 1992.
Parágrafo único. Concluída a auditoria, o montante
dos títulos usados em garantia nos termos do art. 20, ou dos créditos,
securitizados na forma do art. 21, será ajustado ao novo valor' apurado.
Art. 23. Eventual saldo credor da Conta Petróleo,
Derivados e Álcool será recolhido mensalmente à_ Conta Única do
Tesouro Nacional.
Art. 24. Fica a União autorizada, a critério do Ministério da Fazenda, a promover encontro de contas entre o saldo
devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool e obrigações da PETROBRÁS para com a União, inclusive de natureza tributária.
Art. 25. Fica a União autorizada a securitizar, em
condições a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, -as
seguintes dívidas com a Caixa -Econômica Federal - CEF:
I - o saldo devedor dos contratos de financiamento
firmados entre os extintos Banco Nacional da Habitação - BNH e o
Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, até o montante de R$ 396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de
reais), posição de 30 de outubro de 1998;
II - o valor ressarcido, a menos, pela União, à CEF,
na qualidade de sucessora do BNH, relativamente aos bônus concedidos nos termos do Decreto-Lei ri' 2.164, de 19 de setembro de
1984, até o montante de R$ 72.200.000,00 (setenta e dois Milhões e
duzentos mil reais), posição de 30 de novembro de 1998.
§ 1 2 O Ministério da Fazenda, por intermédio da
Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos
às obrigações de que trata este artigo.
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"Art. 6 A liquidação dos débitos referidos no inciso II do art. 1 2 desta Lei dar-se-á por meio de créditos
securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, com
características definidas a critério exclusivo do Ministro de
Estado da Fazenda.

I - se em favor da CEF, será objeto de nova securitização, nas condições definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda;
II - se em favor da União, será debitada à conta de
"Reservas Bancárias" da CEF, por intermédio do Banco Central do
Brasil, mediante prévia notificação à instituição financeira, com a
subseqüente transferência para o Tesouro Nacional do valor correspondente, que deverá ser integralmente utilizado na amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal.

Parágrafo único. A REFER deverá dar plena, rasa e
total quitação de todas as obrigações da RFFSA correspondentes ao valor mencionado no art. 1 2 , inciso II, desta
Lei, devendo manifestar desistência de todas as ações ajuizadas por débitos da RFFSA." (NR)

Art. 26. Fica a União autorizada a se responsabilizar, perante a CEF, pelas obrigações decorrentes da migração dos
participantes da Associação de Previdência dos Empregados do extinto BNH - PREVHAB, para a Fundação dos Economiários Federais
- FUNCEF ou para a Companhia Nacional de Seguros Gerais - •
SASSE, até o montante de R$ 1.136.000.000,00 (um bilhão, cento e
trinta e seis milhões de reais), posição de 30 de novembro de 1998,
inclusive mediante securitização, em condições a serem definidas
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 22 A homologação do montante referido no caput
deste artigo será efetuada após a securitização das obrigações, mediante-pareceres a serem elaborados por, pelo menos, -duas empresas
de notória especialização em assessoria atuarial, a serem contratadas
Pela CEF, cuja conclusão deverá ser obrigatoriamente confirmada
pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Preyidência e Assistência Social e pela Superintendência de Seguros
Privados do Ministério da Fazenda, no âmbito de suas respectivas
competências.
§ 3 2 Os contratos de securitização deverão conter
previsão de que eventual diferença decorrente da homologação de que
trata o parágrafo anterior ocorrerá nos termos do disposto no § 2' do
artigo anterior.
§ 42 Uma vez cumpridas todas as obrigações dos
planos de benefícios mencionados no § 1 2 , os recursos porventura
remanescentes serão revertidos ao Tesouro Nacional.
Art. 27. Fica a União autorizada a emitir, sob forma
de colocação direta, em favor da CEF, até o limite de R$
13.000.000.000,00 (treze bilhões de reais), títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Em contrapartida aos títulos emitidos na forma dó Caput, a CEF poderá utilizar créditos decorrentes
de contratos celebrados com base na Lei n 2 8.727, de 5 de novembro
1993. Art. 28. Fica o INSS autorizado a receber, de empresa de capital integral da União, Certificados Financeiros do Tesouro - CFT, pelo valor de face, em dação em pagamento de débitos
previdenciários, existentes até 31 de dezembro de 1999, até o limite
de R$ 1.100:000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais), posição
' de 31 de maio de 2000, e que venham a ser reconhecidos pela
empresa devedora.
..
Parágrafo único. Os certificados referidos neste artigo poderão ser resgatados antecipadamente pelo Tesouro Nacional,
pelo. valor de face, mediante solicitação do INSS.
Art. 29. Fica a' União autorizada a assumir e securitizar, até o montante de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta
milhões de reais), em condições a serem definidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, as obrigações financeiras previstas no contrato de
financiamento firmado, em 24 de setembro de 1996, entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e o BNDES com o objetivo de
implementar o Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de
Sepetiba.
Parágrafo único. O crédito da União, decorrente da
assunção prevista no caput deste artigo, deverá ser liquidado com a
vinculação de recebíveis da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na
hipótese de antecipação destes, ou cdm futuros aumentos do seu
capital.
Art. 30. Os arts. 1 2 e 62 da Lei n2 9.364, de 16 de
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12
§ 1 2 Os débitos referidos neste artigo serão objeto
de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do
Ministério da Fazenda.
§ 22 O montante estabelecido no inciso II deste
artigo será atualizado, até a data do efetivo pagamento, pela
variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
- IGP-DI, acrescido de_ juros de seis por cento ao ano."
(NR) •
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§ 22 Os contratos de securitização deverão conter
previsão de que eventual diferença decorrente da aferição de que trata
o parágrafo anterior:

§ 1 2 A transferência à União dos ativos patrimoniais
cedidos à CEF dar-se-á ao final do processo de migração, referente às
reservas individuais dos participantes da PREVHAB que aderiram ao
Regulamento dos Planos de Benefícios - REPLAN da Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF ou que optaram pelo Plano Especial de Benefícios instituído pela CEF junto à Companhia Nacional
de Seguros Gerais - SASSE. •

Seção1

Art. 31. Fica a União autorizada a assumir e a securitizar, até o montante de R$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões
de reais), em condições a serem definidas peio Ministro de Estado da
Fazenda, as obrigações financeiras da Indústria de Material Bélico do
Brasil - IMBEL perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Art. 32. Fica a União autorizada a reembolsar às
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, até o montante
de R$ 8.861.000.000,00 (oito bilhões, oitocentos e sessenta e um
milhões de reais), posição em 30 de novembro de 1999, valores
correspondentes:
I - ao custo excedente de geração de energia nucleoelétrica pela Usina de Angra I, determinado com relação ao custo
de geração de energia hidrelétrica por usina de semelhante capacidade;
II - aos investimentos complementares efetuados na
Usina Angra I, a partir de 1 2 de janeiro de 1985;
III - aos gastos efetuados, com recursos próprios, na
construção das Usinas nucleoclétricas de Angra II e até 31 de
dezembro de 1980;
• IV - ao excedente de custo de construção da Usina
de Angra II, excedente este determinado com relação ao custo de uma
usina hidrelétrica de igual capacidade de geração.

Art. 33. O reembolso previsto no artigo anterior será
efetuado mediante:
I - desobrigação de compromissos de responsabilidade de FURNAS - Centrais Elétricas S.A., registrados na Secretaria
do Tesouro Nacional, decorrentes dos acordos de refinanciamento de
dívidas firmados pela República Federativa do Brasil;
II - securitização do saldo remanescente, nos termos
definidos pelo Ministro de Estado da Fazenda; e
- cancelamento de crédito que a União detém
contra FURNAS, na qualidade de sucessora da extinta Empresas
Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, nos termos do art. 1 2 da
Lei n' 7.862, de 30 de outubro de 1989.
Art. 34. Fica a ELETROBRÁS autorizada a adquirir
o controle acionário da Companhia Energética do Amazonas CEAM..
§ 1 2 Para o fim previsto neste artigo; a ELETROBRÁS ampliará a sua participação no capital social da CEAM, mediante a aquisição de ações ordinárias com direito a voto e preferenciais pertencentes ao Estado do Amazonas, ou mediante processo de aumento de capital da empresa, com a aquisição dos direitos
de preferência na subscrição de ações correspondentes à participação
do Estado.
§ 2' Para a aquisição autorizada neste artigo, a ELETROBRÁS utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 4' do art. 4 2 da Lei n' 5.655, de
20 de maio de 1971, alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de
1993, com a redação dada pela Lei n 2 9.496, de 11 de setembro de
1997.
Art. 35. Efetivada a aquisição do controle acionário,
na forma prevista no artigo anterior, a CEAM será incluída no PND,
cabendo à ELETROBRAS implementar os ajustes de caráter econômico-financeiro, administrativo e operacional que se fizerem necessários para a privatização da empresa, segundo as normas da Lei
n 2 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 36. Aos recursos obtidos com a alienação da
participação acionária da ELETROBRÁS na CEAM, não se aplicam
os dispositivos do art. 13 da Lei n' 9.491, de 1997, e serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante
utilizado para a aquisição autorizada pelo art. 34.
Art. 37. Fica a ELETROBRÁS autorizada, no âmbito do PND, a promover a reestruturação societária de suas empresas
controladas, direta ou indiretamente, que atuem no Estado do Amazonas, mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de
capital ou constituição de subsidiárias integrais, inclusive a criação de
novas sociedades, com o fim de segregar as atividades empresariais
de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica.
Art. 38. Os arts. 12 e 13 da Lei n 2 3.890-A, de 25
de abril de 1961, alterados pela Lei n 2 4.400, de 31 de agosto de
1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12.
§ 1 2 O Conselho de Administração será integrado
por nove membros, eleitos pela Assembléia Geral, que designará dentre eles o Presidente, todos com prazo de gestão
que não poderá ser superior a três anos, admitida a_reeleição,
assim constituído:

I - sete Conselheiros escolhidos dentre brasileiros
de notórios conhecimentos e experiência, idoneidade moral e
reputação ilibada, indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia;
Ii - um Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma do art.
-61 da Lei n 5 9.649, de 27 de maio de 1998;
III - um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, pessoas físicas e jurídicas de direito privado.
§ 22 O Presidente da ELETROBRÁS será escolhido
dentre os membros do Conselho de Administração.
§ 3 2 A Diretoria-Executiva compor-se-á do Presidente e dos diretores.
§ 4' O Presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, administração ou consultoria em
empresas de economia privada, concessionárias de serviços
públicos de energia elétrica, ou de empresas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor elétrico, salvo nas
subsidiárias, controladas e empresas concessionárias sobre
-controle dos Estados em que a ELETROBRÁS tenha participação acionária, onde poderão exercer cargos no conselho de administração, observadas as disposições da Lei n2
9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao percebimento de
remuneração." (NR)
"Art. 13. O Conselho Fiscal, de caráter permanente,
compõe-se de cinco membros e respectivos suplentes, eleitos
pela Assembléia Geral Ordinária, todos brasileiros e domiciliados no País, observados os requisitos e impedimentos
fixados pela Lei das Sociedades por Ações, acionistas ou
não, dos, quais um será eleito pelos detentores das ações
ordinárias minoritárias e outro pelos detentores das ações
preferenciais, em votação em separado.
§ 1 2 Dentre os membros do Conselho Fiscal, um
será indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como
representante do Tesouro Nacional.
§ 22 Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou
ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o
membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do
mandato, pelo respectivo suplente.
§ 3' O mandato dos membros do Conselho Fiscal é
de um ano, permitida a reeleição." (NR)
Art. 39. Fica a União autorizada a promover, por
intermédio do Ministério da Fazenda, encontro de contas de créditos
oriundos de operações efetuadas com recursos do extinto Fundo de
Financiamento à Exportação - FINEX com obrigações do Seguro de
Crédito à Exportação - SCE, no valor em reais equivalentes a US$
893,414,735.32 (oitocentos e noventa e três milhões, quatrocentos e
quatorze mil, setecentos e trinta e cinco dólares e trinta e dois centavos), apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pclo Banco do
Brasil S.A. e pelo 1RB Brasil Resseguros S.A., posição em 30 de
novembro de 1997.
Art. 40. Fica a União autorizada' a adquirir créditos
da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP relativos a
contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, observada a equivalência econômica,
utilizando em pagamento Letras Financeiras do Tesouro - LFT, até o
limite de R$ 40.&0.000,00 (quarenta milhões de reais).

Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do Tesouro - LFT a serem emitidas em atendimento ao
disposto no caput deste artigo, bem como as condições da operação,
serão definidas em ató do Ministro de Estado da Fazenda.
•
Art. 41. Fica a União autorizada a adquirir créditos
da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados
no âmbito do PND, observada a equivalência econômica, utilizando .
em pagamento Letras Financeiras do Tesouro - LPT, até o limite de
R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais).
§ 1' Po montante referido no caput deste artigo, até
o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) deverão ser .
utilizados na negociação do débito da CODESA junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, para pagamento da parcela inicial.
§ 22 Às características das Letras Financeiras do
Tesouro - LFT a serem -emitidas em atendimento ao disposto no
caput deste artigo, bem como as condições da operação serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 42. Fica a União autorizada a contratar, a seu
exclusivo critério, empréstimos internos com o BNDES, até o valor
equivalente a US$ 11,000,000.00 (onze milhões de dólares), destinados à aquisição de equipamentos . importados no âmbito do Programa de Modernização e Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica
das Instituições de Ensino Superior e seus Hospitais Universitários,
de interesse do Ministério da Educação.
Ari, 43. Os arts. 2 2 e 42 da Lei n 2 9.143, de 8 de
dezetribro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 2 É a União autorizada a receber, em pagamento do crédito decorrente da assunção das obrigações
da CEEE, .os equipamentos já adquiridos para a Usina Termelétrica de Candiota 111." (NR)
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"Art. 45 A assunção, pela União, dos direitos e
obrigações referidos no art. 1 , terá como condição a ocorrência dos eventos a seguir indicados:
I - homologação de desistência da ação do Mandado de Segurança n- 96.01.462-4, em tramitação no Tribunal Regional Federal da e Região;
II - liberação dos equipamentos armazenados nos
portos localizados no Estado, sem ônus das taxas de armazenagem;
III - transferência dos recursos caucionados na Caixa Econômica Federal - CEF, para a conta do Tesouro Nacional, correspondentes aos valores pagos pela União, de
responsabilidade da CEEE, decorrentes do Acorda Brasil/França e do Mordo no âmbito do chamado Clube de
Paris, até 3 de agosto de 1998;
IV - transferência dos recursos caucionados na CEF
para a conta do Tesouro Nacional, correspondentes aos valores pagos pela União, decorrentes do contrato firmado
entre a República Federativa do Brasil, por intermédio do
Banco do Brasil S.A., e a República da França, em 21 de
janeiro de 1981, registrado no Banco Central do Brasil sob o
n2 121/0114;
V - assunção do compromisso de honrar, tempestivamente, as obrigações de responsabilidade da CEEE no
âmbito dos Acordos Brasil/França e do Clube de Paris, relativos ao registro n 2 121/0714 do Banco Central do Brasil;
VI - quitação total à União de todos os valores
relacionados com o projeto de construção da Usina de Candiota III." (NR)
Art. 44. Fica a União autorizada a assumir a diferença entre a taxa de juros dos contratos de financiamento do
Sistema Financeiro da _Habitação, celebrados até 31 de dezembro de
1987 com mutuários finais, lastreados com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e a taxa efetiva de três vírgula
doze por cento ao ano, referente ao período de 1 2 de janeiro de 1997
a 31 de dezembro de 2001.
'Parágrafo único. A assunção prevista no caput deste
artigo realizar-se-á -mediante a- emissão de títulos pelo Tesouro Nacional em-favor dá CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS,
em condições financeiras a serem definidas pelo Ministério da Fazenda, e em montante apurado pelo Sistema do Fundo de Compefisação de Variações Salaritiis.
Art. 45..O art. 18. da Lei n' 8.177, de 1 2 de março
de 199
1, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 18.
§ 5 5 As instituições financeiras detentoras de Carteira de Crédito Imobiliário ficam autorizadas a emitir letras
'hipotecáriáS, adotando-se, para efeito de remuneração básica,
os índices abaixo-reMcionados, obedecendo o previsto na Lei
'n 7:684, de 2 de dezembro de 1988:
- índice de Remuneração da Poupança;
II - Indico Geral de Preços - Mercado (IGP-M),
divulgado pela _Fundação Getúlio Vargas;
- Indice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE;
IV - Indice Geral de Preços - Disponibilidade interna (IGP-DD, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
§ 62 As letras hipotecárias emitidas com base em
índice de preços terão prazo mínimo de sessenta meses.
§ 7 2 As instituições financeiras a que se refere o §
52 deverão determinar ne aio da emissão da letra hipotecária
um único índice de atualização, sendo vedada cláusula dé
opção." (NR)

"Art. 6 2 -A. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do segurodesemprego, de que trata a Lei n 2 7.998, de 11 de janeiro de
1990, no valor de um salário mínimo, por um período máximo de três meses, de forma contínua ou alternada.
§ 12 O benefício será concedido ao empregado inscrito no FGTS que tiver trabalhado como doméstico por um
período mínimo de quinze meses nos últimos vinte e quatro
meses contados da dispensa sem justa causa.
§ 2' Considera-se justa causa para os efeitos desta
Medida Provisória as hipóteses previstas no art. 482, com
exceção das alíneas "c" e "g" e do seu parágrafo único, da
Consolidação das Leis do Trabalho:" (NR)
"Art. 6' -B. Para se habilitar ao benefício, o trabalhador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego:
- Carteira de Trabalho e Previdência Social, na
qual deverão constar a anotação do contrato de trabalho
doméstico e a data da dispenst, de modo a comprovar o
vínculo empregatício, como empregado doméstico, durante
pelo menos quinze meses nos últimos vinte e quatro meses;
II - termo de reseisão do contrato de trabalho atestando a dispensa sem justa causa;
- comprovantes do recolhimento da contribuição
previdenciária e do FGTS, durante o período referido no
inciso I, na condição de empregado doméstico;
IV - declaração de que não estã em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e
V - declaração de que não possui renda própria de
qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua
família." (NR)
"Art. 6 2 -C. O seguro-desemprego deverá ser requerido de sete a noventa dias contados da data da dispensa." (NR)
"Art. 62 -D. Novo seguro-desemprego só poderá ser
requerido a cada período de' dezesseis meses decorridos da
dispensa que originou o benefício anterior." (NR)
Art. 22 As despesas decorrentes do pagamento do
seguro-desemprego previsto nesta Medida Provisória serão atendidas
à conta dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Art. 3 2 O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta Medida Provisória até 14 de fevereiro de 2000.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.104-14, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 5' Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N2 2.105-15, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Art. 46. Ficam convalidados os atos praticados com
base na .Medida Provisória n' 2.103-36, de 27 de dezembro de
2000.

Altera e acresce dispositivos à Lei n59.279,
de 14 de maio de 1996, que regula direitos
e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.

Art, 47. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art.' 48. Fica revogado a Lei n 2 9.358, de 12 de
dezembro de 199-6.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e 113 2 da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 A Lei n 2 9.279, de 14 de maio de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

"Art. 43.

Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.104-15, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Acresce dispositivos à Lei n 2 5.859, de 11
de dezembro de 1972, que dispõe sobre a
profissão de empregado doméstico, para facultar o acesso ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e ao segurodesemprego.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, coto força de lei:
Art. 1 2 A Lei n 2 5.859, de 11 de dezembro de 1972,
fica acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 3 2 -A. É facultada a inclusão do empregado
doméstico no Fundo de Garantia do Teinpo de Serviço FGTS, de que trata a Lei .n 2 8.036, de 11 de maio de 1990,
mediante requerimento do empregador, na forma do regulamento.". (NR)
t
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VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e
resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração
e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40." (NR)
"Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de
1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou
produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos c medicamentos de qu'alquer espécie,
bem como os respectivos processos de obtenção ou mo•
dificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão
considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o
INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

t

-

,
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Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos.
farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura,„,sfat,
tenham sido depositados entre 1 2 de janeiro de 1995 e 14 de
maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidadEr
desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasjijomp
da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a pgtiyiq
da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a
contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40." (NR)
"Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos
de patentes de processo apresentados entre 1 2 de janeiro de
1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art.. 92, alínea "c",
da -Lei n 2 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não confetraw
proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos." (NR)
"Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto
apresentados entre 1. 9 de janeiro de 1995 e 14 de Maio de
1997; aos quais o art. 9 2 , alíneas "h" e "c", da Lei n25.772,
de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não
tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231,
serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei:" (NR)
"Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos
e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA." (NR)
Art. 2 2 Ficam convalidados os atos praticados em,
base na Medida Provisória n u 2.105-14, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 3 2 Esta Medida Provisória entra em yigor na
data de sua publicação.
Gaiv
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvam) Gianni

Jup
MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.106-11, DE 26 DE JANEIRO DE 20u1.'i
Acresee dispositivos ao Decreto,Lei n 2. ,
719; de 31 de julho de 1969, para dispor"
sobre o financianiento a ptojetos de implantação e recuperação de infra,estrutura
de pesquisa tias instituições públicas de ensino superior e de pesquisa, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da:'
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota á seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 O Decreto‘Lei n 2 719; de 31 de julho d,;
1969, que cria o Fundo 'Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT, restabelecido pela Lei n u 8.112, de 18 de- janeiro de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguirites artigos:
"Art. 3 2 -A. Serão destinados ao financiamento de,
projetos de implantação e-recuperação de infra,estrutura
pesquisa nas instituições públicas de ensino superior O tle,
pesquisa vinte por cento dos recursos destinados:
I - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cien.:
tífico e Tecnológico - FNDCT oriundos de:
a) contribuição de intervenção tio domínio econô- •
mico;
b) compensação financeira sobre o LISO de récursos
naturais;
c) percentual sobre receita ou lucro de empresas .
concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços
públicos; e
d) contratos firmados Pela União, suas -autarquias e
fundações;
II - a fundos constituídos ou que vierem .a ser constituídos com vistas a apoiar financeirainente o desenvolvimento científico e tecnológico de setores econômicos específicos." (NR)
"Art. 3 2 -B. Na utilização dos 'recursos de que trata
o artigo anterior, serão observados;
I - a programação orçamentária em categoria de
programação específica no FNDCT;
II - os critérios de administração previstos na. forráa" •
do regulamento do FNDCT; e
III - a desnecessidade de vinculação entre os -projetos financiados e o setor de origem dos recursos.
Parágrafo único. No mínimo, trinta por cento dos
recursos serão aplicados em instituições sediados nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste." (NR)Art. 2 2 Será constituído Comitê Géstor Interministerial; coordenado por um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, cabendo-lhe definir as diretrizes gerais e o plano anilai de .
investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliar
anualmente os res'ultados alcançados.
,1:7 n
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§ 1 9 O Comitê Gestor, cuja operação será definida

eni'regulamento, será composto pelos seguintes membros:
. I - três representantes do Ministério da Ciência e
Tedriologia, sendo um do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq e um da Financiadora de Estudos e
Projetos - FINEP;
,t II - três representantes do Ministério da Educação,
sendo um da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES;
ILI - dois representantes da comunidade científica.
§ 22 O mandato dos membros do Comitê a que se
refere o inciso III deste artigo será de dois anos, permitida uma
recondução.
§ 3 2 A participação tio Comitê Gestor não será remunerada.
§ O Ministério da Ciência e Tecnologia prestará
ao Comitê Gestor o apoio técnico, administrativo e financeiro para
seu funcionamento.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2.106-10, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 42 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 4" Ao fornecer o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador rodoviário de carga, o embarcaclor tem o direito de deduzir
valor correspondente até um por cento do frete contratado, a título de
indenização.
Parágrafo único. A dedução de que trata o caput deste artigo
fica limitada ao valor do Vale-Pedágio obrigatório.
Art. 5 2 Ø descumprimento do disposto nesta Medida Provisória sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$
550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) a R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do
regulamento.
Art. 62 Compete ao Ministério dos Transportes a adoção das
medidas indispensáveis ã implantação do Vale-Pedágio obrigatório, a
regulamentação, a coordenação, a delegação e a fiscalização, o processamento e a aplicação das penalidades por infrações a esta Medida
Provisória.
§ 1 2 A fiscalização, o processamento e a aplicação das penalidades previstas neste artigo poderão ser descentralizados mediante
convênio a ser celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego e
com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação,
os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos
para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará; dentre os servidores
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento
das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.
§ 1 2 A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do
órgão ou da entidade promotora do evento.
§ 22 No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de
pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares.

Art. 42 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de
publicação de aviso no Diário Oficial da União, facultativamente, por
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de
Silvano Gianni
grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o § 2 2 do
art.
12 ;
Art. 72 Caso o Ministério do Trabalho e Emprego venha a
MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.107-11, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
- do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a
exercer, por delegação e descentralização, as atividades inerentes ao
indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida
Ministério dos Transportes, os valores arrecadados, decorrentes das
Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o
a íntegra do edital;
multas por ele aplicadas, constituirão receita adicional do Fundo de
transporte rodoviário de carga e dá outras
ifi - do editai constarão todos os elementos definidos na
Amparo ao Trabalhador - FAT, de que trata a Lei n 2 7.998, de 11 de
providências.
forma do inciso I do artigo anterior, as normas que disciplinarem o
janeiro de 1990.
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à
Art. 82 Sem prejuízo do que estabelece o art. 5 2 , nas hique lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da
Provisória, com força de lei:
póteses de infração ao disposto nesta Medida Provisória, o embarLei n' 9.755, de 16 de dezembro de 1998;
cador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equi- •
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, conArt. 1 2 Pica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utivalente a duas vezes o valor do frete.
tado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias
lização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de
úteis;
transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.
Art. 9 2 Os órgãos competentes do Poder Executivo, no âmVI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão
bito de suas atribuições, tomarão as providências necessárias, em
pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou
§ 1 2 O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a
trinta dias, para o cumprimento do disposto nesta Medida Proviseu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a exisser de responsabilidade do embarcador.
sória.
tência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a
prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
§ 22 Para efeitO do disposto no § 1 2 , considera-se emParágrafo único. A partir das nove horas do dia 4 até às vinte
VII - aberta .a sessão, os interessados entregarão os envelopes
barcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço dee quatro horas do dia 11 de maio de 2000, os veículos de transporte
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se
transporte rodoviário de carga.
rodoviário de carga terão livre circulação, sem pagamento da tarifa de
à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
pedágio, nas rodovias sob concessão federal.
§ 3 2 Equipara-se, ainda, ao embarcador:
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
I"- o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
que não seja o proprietário originário da carga;
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação
Medida Provisória n 2 2.107-10, de 27 de dezembro de 2000.
- a empresa transportadora que subcontratár serviço de
do vencedor;
transporte de carga prestado por transportador autônomo. •
IX - não havendo pelo menos três ofertas nas condições
Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores prosua Publicação.
Art, 22 O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete,
postas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sunão será considerado receita operacional ou rendimento tributável,
cessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
Brasília, 26 de janeiro de 2001; .1802 da Independência e
nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou preX - para julgamento e classificação das propostas, será ado113 2 da República.
videnciárias.
tado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Parágrafo único. O valor do-Vale-Pedágio obrigatório deverá
desempenho e qualidade definidos no edital;
Silvano Gianni
ser destacado em campo específico no documento comprobatório do
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
transporte.
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente
MEDIDA PROVISÓRIA N5 2.108-10, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
a respeito da sua aceitabilidade;
Art. 3 2 A partir de 12- de maio de 2000, o embarcador
XII -_encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o
Institui, no âmbito da União, nos termos do
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos
passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em
art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para
modelo próprio ou em espécie, independentemente do valor do frete,
deral, modalidade de licitação denominada
verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
ressalvado o disposto no § 5 2 deste artigo.
pregão, para aquisição de bens e serviços
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o
comuns, e dá outras providências.
licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Se§ 1.2 Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em
guridade _Social e o Fundo de Garantia do• Tempo de Serviço - FGTS,
modelo próprio, a aquisição, pelo embarcador, para fins de repasse ao
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
e com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à'
transportador de colga, dar-se-á junto às concessionárias das rodovias,
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;
podendo a comercialização ser delegada a centrais de vendas ou a
Provisória, com força de lei:
XIV - os licitantes -poderão deixar de apresentar os docuoutras instituições, a critério da concessionária.
mentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento
Art. 1 2 Para aquisição de bens e serviços comuns, a União
Unificado de Fornecedores - SICAF, assegurado aos demais licitantes
§ 29 O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transo direito de acesso aos dados nele constantes;
poderá adotar licitação na modalidade de pregão, que será regida por
portador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no
esta Iyledida Provisória.
contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre ciredital, o licitante será declarado vencedor;
culação entre a sua origem .e .o destino.
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante de§ 1 2 Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e
satender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
§ 3' Sendo o transporte efetuado por empresa comercial para
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classipossam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de esum só embarcador, aplica-se o disposto no parágrafo anterior.
ficação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
pecificações usuais no mercado.
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
§ 4 2 O rateio do valor do Vale-Pedágio obrigatório, no caso
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o
§ 2 O regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns
do transporte fracionado, será definido em regulamento.
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que
de que trata este artigo.
seja obtido preço melhor;
§ 5 2 No caso de transporte fracionado, efetuado por empresa
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá maArt. Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de
comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrinifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe
gatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhebens e serviços comuns, promovida exclusivamente no âmbito da
será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do
cimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do
União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para aprefrete a ser faturado.
disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em
sentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a-correr
sessão pública.
do término do prazõ do recorrente, sendo-lhes assegurada vista ime§ 62 Até o dia 20 de julho de 2000, as concessionárias de
diata dos autos;
rodovias que pratiquem a cobrança de pedágio informarão à SeParágrafo único. Poderá ser realizado o pregão por meio da
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação
cretaria de Transportes Terrestres do Ministério dos Transportes o
utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
modelo próprio de Vale-Pedágio obrigatório que estejam disponiregulamentação específica.
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante
bilizando aos interessados e os locais em que poderão ser adquiimportará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do
ridos.
Art.
3
2
A
fase
preparatória
do
pregão
observará
o
seguinte:
objeto_ dá licitação pelo pregoeiro ao vencedor; _
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.

•

§ 7 2 O descumprimento do que estabelece o parágrafo anterior implicará a aplicação de multa diária de R$ 550,00 (quinhentos
e cinqüenta reais).

§ 22 O Ministério dos Transportes obriga-se a subsidiar os
órgãos ou as entidades de que trata o parágrafo anterior, fornecendolhes elementos necessários e atualizados.
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XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o
adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o
disposto no inciso XVI.
Art. 5 2 É vedada a exigência de:
I - garantia de proposta;
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para
participação no certame; e
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes
a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua
e aos custos de utilização de recursos de tecnologia dainformação, quando for o caso.
reprodução
Art. 6 2 O prazo de validade das propostas será de sessenta
dias, se outro não estiver fixado no edital.
Art.7 2 Quem deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida ... para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta,. falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inálôneo ou corneter fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a União e, se for o caso,
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
commações legais.
Art. 8 2 Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes
de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo,
com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle,
nos termos do regulamento previsto no § 2 2 do art. 1 2 .
Art. 9 2 Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de
pregão, as normas da Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.108-9; de 27 de dezembro de 2000.

Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
aua publicação.
iírasflia, 26 de janeiro de 2001; 1802 da Independência e
113 da República.
•

TERNANDO HENRIQUE CARDOSO

"Art. 27.
§ 1" A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão
fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4 2 do art. 20 do Código de
Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).
§ 32 O disposto no § 1 2 deste artigo se aplica:
I - ao procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural,
por interesse social, para fins de reforma agrária;
II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.
§ 42 O valor a que se refere o § 1 2 será atualizado,
a partir de maio de 2000, no dia 1 2 de janeiro de cada ano,
com base na variação acumulada do Indice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período." (NR)
Art. 2' A Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964,.
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 62
§ 1" Para os efeitos da Reforma Agrária, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA representará a União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo.
§ 22 A União, mediante convê,nio, poderá delegar
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o cadastratnento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais
situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas
leis e nos atos normativos federais.

Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.109-48, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Acresce e altera dispositivos do DecretoLei n' 3365, de 21 de junho de 1941, dás

;Leis oe s 4.504, de 30 de novembro de

1964, 8.177, de 1 de março de 1991, e
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

Art. 12, 0 Decreto-Lei 02 3.365, de 21 de junho de
1941, passa- a vigorar eoin as seguintes alterações:
"Art. 10.
Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que
vise a indenização por restrições_ decorrentes de atos do
Poder Público." (NR)
"Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para. fins de reforma agrária, haVendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor
do bem,, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar
da imissão na posse, vedado o cálculo de juros conmostos.
§ 1 2 Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a
compensar a perda de renda cornprovadamente sofrida pelo
proprietário.
§ 22 Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.
§. 52 O disposto no caput deste artigo apliCa-se
também às ações ordinárias de indenização por apossamento
administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às
ações-que visem a indenização por restrições decorrentes de
atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado
na sentença.
§ 4' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não
será. o. Poder Público onerado por juros compensatórios relativos . a período anterior à aquisição da propriedade ou
posse titulada pelo autor da ação." (NR)
"Art. 15-B. Nas ações a que se refere o artigo
anterior, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda
decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização
fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à
razão de até seis por cento ao ano, a partir de I' de janeiro
do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria
sei feito, nos termos -do -art.. 100 -da -Constituição." (NR).

§ 5' Os TDA a que se referem os §§ 3 2 e 4 2 terão
remuneração anual ou fração pro rata, mantido o seu poder
liberatório nos termos da legislação em vigor, podendo, a
partir de seu vencimento, ser utilizados na aquisição de
ações de empresas estatais incluídas no Programa Nacional
de Desestatização." (NR)
Art. 4' A Lei n' 8.6. 29, de 25 de fevereiro de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações;
"Art. 22
§ 22 Para os fins deste artigo, fica a União, através
do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e
informações, mediante prévia comunicação escrita ao proprietário, preposto ou seu representante.
§ 3 2 Na ausência do proprietário, do preposto ou do
representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser
publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande
circulação na capital do Estado de locálização do imóvel.
§ 42 Não será considerada, para os fins desta Lei,
qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às
condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida _até seis
meses após a data da comunicação para levantamento de
dados e informações de que tratam os §§2t e 3' .
§ 5 2 No caso de fiscalização decorrente do exercício
de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que
tratam os §§ 2 2 e 3 2 .
§ 6 2 O imóvel rural objeto de esbulho possesário
ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de
caráter coletivo não será vistoriado nos dois anos seguintes à
desocupação do imóvel.
§ 7 2 Na hipótese de -reincidência da, invasão,, com,
• putar-se-á em dobro o prazo a que se refere oparágrafo- anterior.

§ 3' O convênio de que trata o caput será celebrado
com os Estados, com o Distrito Federal e com os Municípios
que tenham instituído órgão colegiado, com a participação
das organizações dos agricultores familiares e trabalhadores
rurais sem terra, mantida a paridade de representação entre o
poder público e a sociedade civil organizada, com a finalidade de formular prdpostas para a adequada implementação da política agrária.

§ 8' A entidade, a ,organização, a pessoa jurídica, o
movimento ou a sociedade de fato que, de qualquer forma,
direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão de imóveis minis ou
de bens públicos, ou em conflito agrário ou fundiário de
caráter. coletivo, não receberá, a qualquer título, recursos
públicos.

§ 42 Para a realização da vistoria e avaliação do
imóvel rural para fins de reforma agrária, poderá o Estado
utilizar-se de força policial.

§ 9' Se, na hipótese do parágrafo anterior, a transferência ou repasse dos recursos públicos já tiverem sido
autorizados, assistirá ao Poder Público o direito de retenção,
bem assim o de rescisão do contrato, convênio ou instrumento similar." (NR)

§ 5' O convênio de que trata o caput deverá prever
que a União poderá utilizar servidores integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da Administração
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
para a execução das atividades referidas neste artigo."
(NR)
"Art. 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao atendimento complementar de
acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais qualificados
para pgrticipar do Programa Nacional de Reforma Agrária,
na forma estabelecida em regulamento.
•
Parágrafo único. Os imóveis que integrarem o Programa de Arrendamento Rural não serão objeto de desapropriação para fins de reforma agrária enquanto se mantiverem arrendados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em regulamento." (NR)
Art. 3 2 A Lei n 2 8.177, de 1 2 de março de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"An. 5'
§ 3 2 A partir de 5 de maio de 2000, os Títulos da
Dívida Agrária - TDA emitidos para desapropriação terão as
seguintes remunerações:
1 três por cento ao anopara indenização-de imóvel
com área -de até setenta módulos fiscais;
II - dois por cento aoi ano para indenização de
imóvel com área acima de setenta e até cento -o cinqüenta
nódulos fiscais; e
III - um por -cento ao ano para indenização de
imóvel com área acima de cento e cinqüenta módulos fiscais.
§ 42 Os TDA emitidos até 4 de maio de 2000 e os
a serem emitidos para aquisição por compra e venda de
imóveis rurais destinados à implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária, nos termos das Leis n 2 s 4.504, de 30 de novembro de 1964, e
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, -e os decorrentes do
acordo judicial, em audiência de conciliação, com o objetivo
de fixar a prévia e justa indenização, a ser celebrado com a
União, bem como com os entes federados, mediante convênio, serão remunerados a seis por cento ao ano.

"Art. '2 2 -A. Na hipótese de fraude ou simulação de
esbulho ou invasão, por parte do proprietário ou, legítimo
possuidor do imóvel, para os fins dos §§62 -e 7' do artigo
anterior, o órgão executor do Programa Nacional de Reforma
Agrária aplicará pena administrativa de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) a R$ 535.000,00 (quinhentos e
trinta e cinco mil reais) e o cancelamento do cadastro do
imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, sem prejuízo das demais sanções penais e civis cabíveis.
Parágrafo único. Os valores a que se refere este
artigo serão atualizados, a partir de maio de 2000, no dia l'
de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do
índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
da Fundação Getúlio Vargas, no respectivo período." (NR).
"Art. 5'
§
I - do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área de até setenta
módulos fiscais;
4
'
II - do segundo ao décimo oitavo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com- área acima de setenta
e até cento e cinqüenta módulos fiscais; e
- do segunde; ao vigésimo ano, quando emitidos
para indenização de imóvel com- área superior- a cento e
cinqüenta módulos fiscais.
§ 42 No caso de aquisição por compra e venda de
imóveis rurais destinados à implantação de projetos: integrantes do Programa. Nacional de Reforma Agrária, -nos termos desta Lei e da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de
1964, e os decorrentes de acordo judicial, em audiência de
conciliação, com o Objetivo de fixar a- prévia e justa indenização, a ser celebrado -com a União,. bern como- com os
entes -federados, o pagamento será efetuado de forma escalonada em. Títulos da Dívida Agrária - TDA, resgatáveis
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo
ano de sua emissão, observadas- as seguintes condições:
I - imóveis com área do até três mil hectares, no
prazo de cinco anos;
II - imóveis com área superior a 'três- mil hectares:a) o valor relativo aos p rimeiros três mil hectares,
no prazo de cinco anos;
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b) o valor relativo à área superior a três mil e até
dez mil hectares, em dez anos;
c) o valor relativo ã área superior a dez mil hectares
até quinze mil hectares, em quinze anos; e
d) o valor da área que exceder quinze mil hectares,
em vinte anos.
§ 5 2 Os prazos previstos no parágrafo anterior,
quando iguais ou superiores a dez anos, poderão ser reduzidos em cinco anos, desde que o proprietário concorde
em receber o pagamento do valor das benfeitorias úteis e
necessárias integralmente em TDA.
§ 6 Aceito pelo proprietário o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em TDA, os prazos de resgates
dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se a mesma
proporcionalidade estabelecida para aqueles relativos ao valor da tem e suas acessões naturais." (NR)
"Art. 62
§ 3'
V - as áreas sob processos técnicos de formação ou
recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
"Art. 72
IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento, no mínimo
seis meses antes da comunicação de que tratam os §§2 e 3'
do art. 2!.
" (NR)
"Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que
informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário. ° da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho
Nacional de Política Agrícola." (NR)
-"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade,
aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e
as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
- aptidão agrícola;
ifi - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1 2 Verificado o preço atual de mercado da to' talidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.

r

.§
Integram o preço da terra as florestas naturais,
matas nativas e-qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer. hipótese, o
preço de 'mercado do imóvel.
§- 3" O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de Respon- sabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil,
penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações." (NR)
"Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais
deverá ser realizado em terras economicamente úteis, de
preferência na região por eles habitada, observado o seguinte:
I a obtenção de terras rurais destinadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do programa de reforma agrária será precedida de estudo sobre a
viabilidade econômica e a potencialidade de uso dos recursos naturais;
11 - os beneficiários dos projetos de que trata o
inciso anterior manifestarão sua concordância com as con. dições de obtenção das terras destinadas À implantação dos
projetos de assentamento, -inclusive quanto ao preço a ser
pago pelo órgão federal executor do programa de reforma
agrária e com relação aos recursos naturais;
Ilf - nos projetos criados será elaborado Plano de
Desenvolvimento de Assentamento - PDA, que orientará a
, fixação de normas técnicas para a sua implantação o os
respectivos investimentos;
IV - integrarão a clientela de trabalhadores rurais
para, fins de assentamento em projetos de reforma agrária
somente aqueles que satisfizerem os requisitos fixados para
seleção e classificação, bem-como as exigências contidas nos
arfs. 19, incisos Ia V e seu parágrafo único, e 20 desta
Lei;
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V - a consolidação dos projetos de assentamento
integrantes dos programas de reforma agrária dar-se-á com a
concessão de créditos de instalação e a conclusão dos investimentos, bem como com a outorga do instrumento definitivo de titulação.
" (NR)

MEDIDA PROVISÓRIA N 9 2.110-40, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

"Art. 18.
§ 1 O título de domínio de que trata este artigo
conterá cláusulas resolutivas e será outorgado ao beneficiário
do programa de reforma agrária, de forma individual ou
coletiva, após a realização dos serviços de medição e demarcação topográfica do imóvel a ser alienado.
§ 22 Na implantação do projeto de assentamento,
será celebrado com o beneficiário do programa de reforma
agrária contrato de concessão de uso, de forma individual ou
coletiva, que conterá cláusulas resolutivas, estipulando-se os
direitos e as obrigações da entidade concedente e dos concessionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir, em
definitivo, o título de domínio, nas condições previstas no
parágrafo anterior, computado o período da concessão para
fins da inegociabilidade de que trata este artigo.
§ 3 2 O valor da alienação do imóvel será definido
por deliberação do Conselho Diretor do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, cujo ato fixará
os critérios para-a apuração do valor da parcela a ser cobrada
do beneficiário do programa de reforma agrária.
§ 42 O valor do imóvel fixado na forma do parágrafo anterior será pago em prestações anuais pelo beneficiário do programa de reforma agrária, amortizadas em
até vinte anos, com carência de três anos e corrigidas monetariamente pela variação do IGP-DL
§ 5 2 Será concedida ao beneficiário do programa de
reforma agrária a redução de cinqüenta por cento da correção monetária incidente sobre a prestação anual, quando
efetuado o pagamento até a data do vencimento da respectiva prestação.

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

Art. 1 2 Constituem valores mobiliários, sujeitos ao
regime da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados
publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que
gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm
do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ 1 2 Aplica-se aos valores mobiliários a que se
refere este artigo a ressalva prevista no art. 2' , parágrafo único, da
Lei n 2 6.385, de 1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos
neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à disciplina prevista na Lei n' 6.385, de 1976, para as
companhias abertas.
§ 3 2 Compete à Comissão de Valores Mobiliárbs
expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podenclu:
I - exigir que os emissores se constituam se' a
forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos
-emissores, ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto,
sejam auditaclas por auditor independente nela registrado;
flI - dispensar, na distribuição pública dos valores
mobiliários referidos "neste artigo, a participação de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 da Lei n' 6.385, de 1976;

§ 62 Os valores relativos às obras de infra-estrutura
de interesse coletivo, aos custos despendidos com o plano de
desenvolvimento do assentamento e aos serviços de medição
e demarcação topográficos são considerados não reembolsáveis, sendo que os créditos concedidos aos beneficiários
do programa de reforma agrária serão excluídos do valor das
prestações e amortizados na forma a ser definida pelo órgão
federal executor do programa.

IV - estabelecer condições específicas para o . exercícid, no âinbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da
Lei n 2 6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade,
habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os
administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse
mercado;

§ 7 2 O órgão federal executor do programa de reforma agrária manterá atualizado o cadastro de áreas desapropriadas e de beneficiários da reforma agrária." (NR)

V - estabelecer padrões de cláusulas e condições
que devam ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento,
destinados à negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao
mercado da emissão que não satisfaça a esáes padrões.

"Art. 26-A. Não serão cábradas custas ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio de
imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária."
(NR)

Art. 2' As alíneas "b" e "g" do inciso I o inciso II
do art. 9' da Lei n 2 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 5' Fica criado o Programa "Nossa Terra - Nos- ,
sa Escola", mediante incentivo financeiro a ser concedido às famílias
dos trabalhadores rurais beneficiárias dos projetos de assentamento
integrantes do programa de reforma agrária, que mantenham todos os
seus filhos com idade entre sete e catorze anos na escola, em ensino
regular de primeiro grau.
Parágrafo único. O incentivo de que trata este artigo
será concedido a cada família beneficiária do programa, sob forma de
redução na proporção de cinqüenta por cento do valor da parcela
anual do imóvel a esta alienado.
Art. 6' Fica instituído, no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária, o Subprograma de combate à pobreZa
rural, destinado a conceder aos trabalhadores rurais assentados apoio
à instalação de suas famílias, implantação de infra-estrutura comunitária e capacitação dos beneficiários, com vistas à consolidação
social e produtiva dos assentamentos.
§ 1 2 São beneficiários do Subprograma de que trata
este artigo os trabalhadores rurais, organizados em associações, contemplados coin crédito fundiário na forma definida pela Lei Complementar n 2 03, de 4 de fevereiro de, 1998.
§ 22 Os valores dispendidos na execução das ações
defihidas no caput deste artigo são considerados não reembolsáveis.
Art. 72 O órgão federal executor do programa de
reforma agrária fica autorizado a baixar atos normativos internos
disciplinando a aplicação dos arts. 17 e 18 da Lei n' 8.629, de
1993.

"Art. 9'

b) das companhias abertas e demais emissoras de
valores mobiliários e, quandá houver suspeita fundada de
atos ilegais, das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades si:à, controle comum;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta
ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas
irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior aprestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de
multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
no art. 11;
"(NR)
Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n 2 6.385,
de 1976, com a seguinte redação:
"Art. 15.
VI - as entidades de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários." (NR)

42 Ficam
Art. 8 2 Ficam convalidados os atos praticados com • base na Medida Art.
Provisória
n convalidados os atos praticados com
2 2.110-39, de 27 de dezembro de
base na Medida Provisória n 2 2.109-47, de 27 de dezembro de
2 000.
2000.
Art. 5 9 Esta Medida ,Provisória entra em, vigor na
Art. 9' Esta Medida Provisória entra em vigor na
data -de sua publicação.
- data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência c 113 2 da República.
"FERNANDO HENRIQUE CARDOSOSilyano Gianni
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VI - os dividendos e remuneração de capital das
ações de que trata o inciso anterior;
VII - outros recursos destinados pelo Poder Público.
"(NR)

Dispõe sobre a concessão de financiamento
vinculado à exportação de bens ou serviços
nacionais, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

Art. 52 O art. 5 2 da Lei n' 8.032, de 12 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5 2 O regime aduaneiro especial de que trata o
inciso II do art. 78 do Decreto-Lei n 2 37, de 18 de novembro
de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à
fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem
fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação
internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual. o Brasil participe, ou por entidade -governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
com recursos captados no exterior." (NR)

Art. 1 2 Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito,
vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro
Nacional poderá pactuar encargos financeiros compatíveis com os
praticados no mercado internacional, no funbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX.
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas
à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem corno nos financiamentos à produção de
bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao
financiador dualização suficiente para tornar os encargos financeiros
compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1 2 O Poder Executivo fixará os limites máximos
admissíveis parà efeito deste artigo.

Art. 62 O art. 62 da Lei n2 9.449, de 14 de março de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62 A empresa que exportar produto de sua
fabricação, a que se refere o art. 1 2 , § , alínea "h", por
intermédio de empresa, instalada no País, de fabricação ou
montagem de produtos relacionados nas alíneas "a" a "g" do
mesmo parágrafo, poderá transferir a essa empresa o valor
da exportação líquida, se a exportação for feita para sociedade do mesmo grupo econômico a que pertencer a segunda ou para sociedade a esta coligada.

§ O disposto neste artigo aplica-se também aos
encargos vincendos de operações já realizadas, em relação às quais
preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das
Resoluções n = 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de I 2 de julho
de 1991, ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3 2 Os Ministros de Estado da Fazenda e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estabelecerão as
condições para a aplicação do disposto nesta Medida Provisória, observadas, ainda, às disposições do Conselho Monetário Nacional.

Parágrafo único. Consideram-se como sociedade do mesmo grupo econômico a controladora e suas controladas." (NR)

Art. 42 Os arts. 1 2 , 22 e 3 2 da Lei n 2 9.531, de 10
de dezembro de 1997; passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7 2 0 art. 76 da Lei n 2 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

" "Art. 1 2 Fica criado o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC, de natureza contábil,
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com a finalidade de prover recursos para garantir o risco das operações de financianiento realizadas pelo BNDES e pela
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME ou
por intermédio de instituições financeiras repassadoras, destinadas a:
I - microempresas e empresas de pequeno porte;
II - médias empresas que sejam exportadoras ou
fabricantes de instimos que integrem o processo produtivo,
ou de montagem e de embalagem de mercadorias-destinadas
'à exportação.

"§ 1° O disposto no art. 55 não se aplica a projetos
de empresas a que se refere o art. 1 2 , § 1 2 , alínea "h", da
Lei n 2 9.449, de 14 de março de 1997, cuja produção seja
destinada totalmente à exportação até 31 de dezembro de
2002.

§ 22 O- Poder Executivo fixará, para os fins do
disposto nesta Lei, ás critérios de enquadramento das firmas
individuais e pessoas jurídicas nas categorias de microem-presas, empresas de pequeno porte -e médias empresas de
que tratam- os incisos I e II do caput deste artigo. (NR)
Art. 2" O patrimônio inicial do FGPC será- constituído mediante a:
- transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuídos. à União pot força do- art. 22 da Lei n 2 9.526, de 8
de dezembro de 1997;
- vinculação de ura bilhão e quinhentos milhões
de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S,A. - TELEBRÁS, que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária-Federal - FADPMF, criado- pela Lei n2
9.069, ae, 29 de junho de 1995;
§ 1 2 Poderão, ainda, .ser vinculadas ao FGPC, mediante prévia e expressa autorização do, Presidente-da República, ações de propriedade da União, negociadas
em bola
s de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
•
§ 22 O valor das ações para os fins previstos no
inciso II deste artigo será determinado pela cotação média
dos últimos cinco pregões em que as ações tenham sido
negociadas.

§r

A empresa que usar do benefício previsto no
parágrafo anterior e deixar de exportar a totalidade de sua
produção no prazo ali estabelecido estará sujeita à multa de
setenta por cento aplicada sobre o valor FOB do total das
importações realizadas nos termos dos incisos I e II do art.
1° da Lei n' 9.449, de 1997." (NR)
Art. 8 2 Fica suspensa, no período de 15 de abril de 1999 a30
f
de junho de 2000, a aplicação do disposto no art. 12 da Lei n 2 9.779,
de 19 de janeiro de 1999.
Art. 9 2 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.111-48, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
1991.

Art. 11. Fica revogada a Lei n 2 8.187, de 1 2 de junho de

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e
113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.112-88, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA

§ 3 2 As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES:
§ 42 Fica o BNDES autorizado a alienar as ações
vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos
de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal
de Contas da União - TCLT.

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 2 Serão organizadas sob a forma de sistemas
as atividades de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.

§ 52 As despesas, encargos e emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

TÍTULO II
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE
ORÇAMENTO FEDERAL

Art. 32
V - o produto da,alienação das ações integrantes do
seu patrimônio;
•

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES
Federal tem-

Art. 2' O Sistema de Planejamento e de Orçamento
finalidade:

I - formular o planejamento estratégico nacional;
TI - formular planos nacionais, setoriais e regionais
de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas
e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual,
distrital e municipal.
CAPÍTULO
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3' O Sistema de Planejamento e de Orçamento
Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e
avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de
estudos e pesquisas sócio-econômicas.
Art. 42 Integram o Sistema de Planejamento e -de
Orçamento Federal:
I - o Ministério do Planejamento, Orçamento -e Gestão, como órgão- central;
II - órgãos setoriais;
• III - órgãos específicos.
§ 1 2 Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios, da Advocacia-Geral da
União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.
§ 2 Os órgãos específicos são aqueles vinculados
ou Subordinados ao órgão central do Sistema, cuja missão está voltada Para as atividades de planejamento e orçamento.
§ 3 2 Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos
orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do
Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura
administrativa estiverem integrados.
§ 42 As unidades de planejamento e orçamento das
entidades vinculadas ou subordinadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do
órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
§ 5' O órgão setorial da Casa Civil da Presidência
da República tem como área de atuação todos Os órgãos integrantes
da Presidência da República, ressalvados oútros determinados em
legislação específica.
•
Art. 5 2 Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos seus
orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do
Sistema.
Art. 6' Sem prejuízo das competências Constitucionais e legais de outros Poderes e órgãos da Administração Pública
Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e de Ora
çamento Federal e as unidades responsáveis pelo planejamento e
orçamento dos demais Poderes realizarão o acompanhaMento e a
avaliação dos planos e programas respectivos.
Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7 2 Compete às unidades responsáveis pelas atividades de planejamento;

I - elaborar e supervisionar a execução de planos e
programas nacionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do
plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração
Púglica Federal, integrantes do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como de suas alterações, compatibilizando as propostas de
todos os Poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
III - acompanhar física e financeiramente os planos
e proo ramas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como
avaliá-los, quanto à eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos. e a
coordenação das ações do governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da
Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanha.
mento e avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a
indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no tunbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar Os investimentos
estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação corri os investimentos privados, bem como prestar o apoio
gerencial e institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas
e análises de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a
. .
atuação das empresas estatais.
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Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais,
para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.

TÍTULO IV
DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL

TÍTULO V
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Seção II
Do Orçamento Federal

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 14. O Sistema de Contabilidade Federal visa a
- evitlitiar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da
União.
Art. 8" Compete às unidades responsáveis peias hti
vidades de orçamento:
Art. 15. O Sistema de Contabilidade Federal tem
por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a admiI - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da lel de diretrizes orçamentárias e da lei ornistração orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar:
çamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais;
- estabelecer normas e procedimentos necessários
1- as operações realizadas pelos órgãos ou entidades
à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harniogovernamentais e os seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da
nizando-os com o plano plurianual;
União;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao
.
II - os recursos dos orçamentos vigentes, as aldesenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário feterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e
deral;
.
arrecadada, a despesa empenhada, liquidada e paga à conta desses
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária
recursos e as respectivas disponibilidades;
e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros ór'III - perante a Fazenda Pública, a situação de todos
gãos;
quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas,
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados;
em vista as necessidades de'sua harmonização com o planejamento e
IV - a situação patrimonial do ente público e suas
o controle;
variações;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação
V - os custos dos programas e das unidades da
das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.
Administração Pública Federal;
TÍTULO III
VI - a aplicação dgs recursos da União, por unidade
da Federação beneficiada;
DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL
VII - a renúncia de receitas de órgãos e entidades
federais.
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES
Parágrafo único. As operações, de que resultem déArt. 9" O Sistema de Administração Financeira Febitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na exederal visa.ao equilíbrio financeiro do Governo Federal, dentro dos
cução orçamentária serão, também, objeto de registro, individualilimites da receita e despesa públicas.
zação e controle contábil.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO Ë DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 10. O Sistema de Administração Financeira Federal compreende as atividades de programação financeira da União,
de admiaistração de direitos e haveres, garantias e obrigações de
responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação técnico-norinativa referente à execução orçamentária e financeira..
nanceira Federal:

Art. 16. O Sistema de Contabilidade Federal compreende as atividades de registro, de tratamento e de controle das
operações relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis.

Art. 11. Integram o Sistema de Administração Fideral:

central;

central;

§ 1 2 eis órgãos setoriais são as unidades de programação financeira dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União,
da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.
§ 22 Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação
normativa e à--supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem
prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa
estiverem integrados.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas
atividades do Sistema de Administração Financeira Federal:
cional;

Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Fe-

- a Secretaria do Tesouro Nacional, Como órgão
II - órgãos setoriais.

- zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Na-

administrar os haveres financeiros e mobiliários
do Tesouro Nacional;
- elaborar a programação financeira do Tesouro
Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a
formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a dívida pública mobiliária federal e a
dívida eterna de tesponsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de
crédito de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos eiimpromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos
internacionais;
VIII - editar normas sobre a programação financeira
e a execução orçamentária e financeira, -bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
IX - promover a integração com os demais Poderes
e esferas de governo em assuntos de administração e programação
financeira.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do
Tesouro Nacional osrepresentantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes das entidades da administração
indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo tioico. Os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores
integrantes da carreira Finanças e Controle que não estejam em exercício nas áreas de controle interno no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
'L'I

•I h
_
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-I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão
II - órgãos- setoriais.

§ 1 2 Os órgãos setoriais são as unidades de gestão
interna dos Ministérios e da Advocacia-Geral da União.
§ 22 O órgão de controle interno da Casa Civil
exercerá também as atividades de órgão setorial contábil de todos os
órgãos integrantes da Presidência da República, da Vice-Presidência
da República, além de outros determinados em legislação específica.

Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão
dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Art. 20. O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado;
ifi - exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 21. O Sistema -de Controle Interno do Poder
Executivo Federal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da
gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização.
Art. 22. Integram o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal: _
órgão central;

I - a Secretaria Federal de Controle Interno, como
II - órgãos setoriais.

§ P A área de atuação do órgão central .do Sistema
abrange todos os órgãos do Poder Executivo Federal, excetuados
aqueles indicados no parágrafo seguinte.
§ 22 Os órgãos setoriais são aqueles de controle
interno que integram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União e da
Casa Civil.
§ 3 2 .0 órgão de controle interno dá Casa Civil tem
como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da
República e da Vice-Presidência da República, além de outros determinados em legislação específica.
* 42 Os órgãos central e setoriais podem subdividirse em unidades setoriais e regionais, como segmentos funcionais e
espaciais, respectivamente.
§ 5 2 Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação
normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem
prejuízo da subordinação "ao órgão em cuja estrutura administrativa
estiverem integrados.

§ 3 Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação
normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem
prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa
estiverem integrados.

Art. 23: Fica instituída a Comissão de Coordenação
de Controle Interno, órgão colegiado de coordenação do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, com o objetivo de
promover a integração e homogeneizar entendimentos dos respectivos
órgãos e unidades.

Art. 18. Compete às unidades responsáveis pelas
atividades do Sisteina de Contabilidade Federal:

Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:

I - manter e aprimorar o Plano de Contas Único da

I - avaliar o cumprimento das metas estabelecido
ho plano plurianual;
II - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos da União, quanto ao nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;
III - avaliar a execução dos orçamentos da União;
IV - exercer o controle das operações de crédito,
avais, garantias, direitos e haveres da União;
V - fornecer informações sobre a situação físicofinanceira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da
União;
VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos
públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;
VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais
ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, comunicar
à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;
VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos
e operacionais;
IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das
entidades da administração indireta federal;
X - elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos
termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;

União;

II - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública Federal;
- com base em apurações de atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e
adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou unidade do Sistema de Controle Interno;
IV - instituir, manter e aprimorar sistemas de informação que permitam realizar a contabilização dos atos e fatos de
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União e gerar informações gerenciais necessárias à tomada de decisão e à supervisão
ministerial;
V - realizar tomadas de contas dos ordenadores de
despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo
aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que
resulte dano ao erário;
VI - elaborar os Balanços Gerais da União;
VII - consolidar os balanços da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à elaboração do
Balanço do Setor Público Nacional;
VIII - promover a integração com os demais Poderes e esferas de governo em assuntos de contabilidade,
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XI - criar condições para o exercício do controle
social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos
orçamentos da União.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 25. Observadas as disposições contidas no art.
117 da Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ,,aos
dirigentes dos órgãos e das unidades dos Sistemas referidos no art. 12
exercerem:
I - atividade de direção político-partidária;
II - profissão liberal;
III - demais- atividades, incompatíveis com os interesses da ' Administração Pública Federal, na forma que dispuser o
regulamento.
Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.
§ 1 2 O agente público que, por ação ou omissão,
causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos 'de caráter sigiloso, deverá ser
dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em
regulamento próprio.
•

§, 3 2 O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente,
para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade
competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal:
.§4 Os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão Migo de ética profissional específico aprovado pelo
Presidente da República.
Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá, em regulaMento, afórnm pela qual qualquer cidadão poderá ser informado
sobre o$ dados , oficiais do Governo Federal relativos à execução dos
orçamentos da União.
Art. 28. Aos diriáentes dos órgãos e das unidades do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dos,órgãos
do Sistema de 'Contabilidade - Federal, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável,
quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
• legal.
Art..29. É vedada a nómeação para o exercício de
cargo, inclusive em comissão, no âmbito dos Sistemas de que trata
esta Medida Provisória, de pessoas que tenham sido, nos últimos
cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por
decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do tribunal de
contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por
conselho de- contas de Município;
- punidas, em decisão da qual não caiba recurso
administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de
crimes contra a Administração Pública, capitulados- nos Títulos II e
XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n 9 7.492, de
16 de junho de 1986, e na. Lei n 2 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1 2 As vedações estabelecidas -neste artigo aplicamse, também, às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como para as nomeações como Membros de comissões de licitações.
§ 22 Serão exonerados os servidores ocupantes de
cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas
nos incisos I, II e III deste artigo.
Art. 30. Os servidores das carreiras de Planejamento
e Orçamento e Finanças e Controle, os ocupantes dos cargos efetivos
de Técnico de Planejamento P-150I do Grupo TP-I500, de Técnico
de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, nível intermediário do IPEA e demais cargos de nível
superior do IPEA, poderão ser cedidos para ter exercício nos órgãos
e nas unidades dds Sistemas referidos nesta Medida Provisória, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 31. Os incisos I, II, IV, V e VI do art. 1 2 e o
inciso 1-do art. 30 da Lei n 2 9.625, de 7 de abril de 1998, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12

I - da carreira de Finanças e Controle, quando em
exercício no Ministério da Fazenda ou nos órgãos e nas
unidades integrantes dos Sistemas de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, de Controle Interno
do Poder Executivo Federal e de Planejamento e Orçamento
Federal;
II - da Carreira de Planejamento a Orçamento e do
cargo de Técnico de Planejamento
P-1501 do Grupo TP-1500, quando em exercício no
Ministério do Planejamento, Orçamento c Gestão ou nos
órgãos e nas unidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo
Federal;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, quando
em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do
Planejamento, Orçamente e Gestão, no IPEA ou nos órgãos
e nas unidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento,
de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
V - de nível superior do IPEA, não referidos no
inciso anterior, quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, no desempenho de atividades de
elaboração de planos e orçamentos 'públicos;
VI - de nível intermediário do IPEA, quando nele
em exercício ou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
no desempenho de atividades de apoio direto à elaboração de planos
e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere
o § 3' do art. 2 2 desta Lei.
"(NR)
"Art. 30.
I - da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos
centrais dos Sistemas de Administração Financeira Federal,
de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder
Executivo Federal;
1,( 1.41Z)

Art. 32. Os cargos em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, assim como os
cargos de Assessor Especial de Ministro de Estado incumbido de
funções de Controle Interno, serão providos, preferencialmente, por
ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Finanças e Controle.

rificarão se o objeto pactuado foi executado obedecendo 'aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a
sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactuai.
§ 3 2 Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu
trabalho, constatando indícios de irregularidades, comunicarão ao Ministro supervisor da unidade gestora ou entidade e aos respectivos
órgãos de controle interno e externo dos entes recebedores para que
sejam tomadas as providências de suas competências.
§ 42 Quando ocorrer prejuízo à União, os órgãos e
as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal adotarão as providências de sua competência, previstas na
legislação pertinente, com vistas ao ressarcimento ao erario.
Art. 36..0s órgãos e as entidades de outras esferas
de governo que receberem recursos financeiros do Governo Federal,
para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização
de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à
sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 37. A documentação comprobatória da execução orçamentaria; financeira e patrimonial das unidades da Administração Federal direta permanecerá na respectiva unidade, à disposição dos órgãos e das unidades de controle interno e externo, nas
condições e nos prazos estabelecidos pelo órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal.
Art. 38. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de sessenta dias, sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes dos Sistemas de que trata
esta Medida Provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais dirigentes.
Art. 39. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.112-87, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 40. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 41. Revogam-se o Decreto-Lei n 5 2.037, de 28
de junho de 1983, e o § 22 do art. 19 da Lei n2 8.490, de 19 de
novembro de 1992.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvann Gianni
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§ 1 2 Na hipótese de provimento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores por não integrantes da carreira de Finanças e Controle, no âmbito do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, excluídos os órgãos setoriais,
será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos
em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade
pública.
§ 22 A indicação para o cargo de Assessor Especial
de Ministro de Estado incumbido de funções de Controle Interno será
submetida previamente à apreciação do órgão central do Sistema.
Art. 33. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a
requisitar, até 31 de dezembro de 2000, servidores públicos de suas
entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de
economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e nos seus órgãos setoriais e na Secretaria Federal de Controle
Interno, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Parágrafo único. Os servidores públicos em exercício, em 31 de dezembro de 1998, na Secretaria do Patrimônio da
União do Ministério da Fazenda, transferida para o âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, poderão permanecer
em exercício naquela Secretaria, com os mesmos direitos e vantagens
até então auferidos.
Art. 34. Fica acrescido ao-art. 15 da Lei n 2 8.460, de
17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades setoriais do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, poderá,
excepcionalmente, ser designado para o exercício de FG
servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a unidade
tiver atuação." (NR)
Art. 35. Os órgãos e as entidades da Administração
direta e indireta da União, ao Celebrarem compromissos em que haja
a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos, para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão
nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1 2 Ao fixarem os valores a serem transferidos,
conforme o disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise
de custos, de maneira que o montante de recursos envolvidos na
operação seja compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso
que permita uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2 2 Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelarão pelo cumprimento
do disposto neste artigo, e, nos seus trabalhos de fiscalização, ve-

Altera a legislação das Contribuições para a
Seguridade Social - COFINS, para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e
dá outras providências.
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1 2 A: alíquota da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação -do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere é
§ 1 2 do art. 22 da Lei n 5 8.212, de 24 de julho de 1991, fica reduzida
para sessenta e cinco centésimos por cento em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1 2 de fevereiro. de 1999.
Art, 22 0 art. 3' da Lei n 2 9.718, de 27 de novembro
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32
§ 22
II - as reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem ingresso
de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
He aquisição, que tenham sido computados como receita;
§ 6' Na determinação da base de cálculo das coatribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas
referidas no § 1 2 do art., 22 da Lei n 2 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções Mencionadas no parágrafo anterior,
• poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para
repasse, de recursos de instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
é) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em
operações de bedge;
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EI - no caso de empresas de seguros privados, o
valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos.
- no caso de entidades de previdência privada,
abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de apo
sentadoria, pensão, pecúlio e de resgates:
IV - no caso de empresas de capitalização
dimentos auferidos nas aplicações financeiras desti'
o
pagamento de resgate de títulos.
§ 72 As exclusões previstas nos incisos III e IV do
parágrafo anterior restringem-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante
•
das referidas provisões.
§ 8' Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas
pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de
créditos:
I - imobiliários, nos termos da Lei n 5 9.514, de 20
de novembro de 1997;
- financeiros, observada regulamentação editada
pelo Conselho Monetário Nacional." (NR)
Art. 3' O § 1 2 do art. 1 2 da Lei n 5 9.701, de 17 de
novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
ministrativa." (NR)

P É vedada a dedução de qualquer -despesa ad-

.• Art. 4" O disposto no art. 4' da Lei n 2 9.718, de
1998, em sua versão original, aplica-se, exclusivamente, em relação
às vendas de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás
liqüefeito de petróleo - GLP.
Parágrafo único. Nas vendas de óleo diesel ocorridas a partir de 1 2 de fevereiro de 1999, o fator de multiplicação
previsto no parágrafo único do art. 4 2 da Lei n 2 9.718, de 1998, em
sua versão original, fica reduzido de quatro para três inteiros e trinta
Õ três centésimos.
Art. 52 As unidades de processamento de conden, sacio e de gás natural e os importadores de combustíveis derivados de
petróleo, relativamente às vendas de gasolina automotiva, óleo diesel
e GLP que fizerem, ficam obrigados a cobrar e recolher, na condição
de contribuintes substitutos, as contribuições para O PIS/PASEP e
COFINS, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas, observadas as mesmas normas aplicáveis às refinarias de petróleo.
Art. 62 A Contribuição Soeial sobre o Lucro Líquido - CSLL, instituída pela Lei n" 7689, de 15 de dezembro de
1988, será cobrada com o adicional:
I - de quatro pontos percentuais, relativamente aos
.fatos geradores ocorridos de 1 de maio de 1999 a 31 de janeiro de
2000;
- de um ponto percentual, relativamente aos fatos
•
geradores-ocorridos de 1 2 de fevereiro de 2000 a 31 de dezembro de
2002.
Parágrafo único. O adicional a que se refere este
artigo aplica-se, inclusive, na hipótese do pagamento mensal por
estimativa previsto no art. 30 da Lei-n 2 9.430, de 27 de dezembro de
1996, bem assim às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado.
Art. 72 A alíquota da CSLL, devida pelas pessoas
jurídicas referidas no- art. 1 2 , fica reduzida para oito por cento em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de r , de janeiro de
1999, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo anterior.
Art. 8' As pessoas jurídicas referidas no art. 1 2 , que
tiverem base de cálculo negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo
da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31
de dezembro de 1998, poderão optar por escriturar, em seu ativo,
como crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o
valor equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
§ 1 2 A pessoa jurídica que optar pela forma prevista
neste artigo não poderá computar os valores que serviram de base de
cálculo do referido crédito na determinação da base de cálculo da
CSLL correspondente . a qualquer período de apuração posterior a 31
dè dezembro de 1998.
§ 22 A compensação do crédito a que se refere este
artigo somente poderá ser efetuada com até trinta por cento do saldo
da CSLL remanescente, em cada período de apuração, após a compensação de que trata o art. 8 2 da Lei n 2 9.718, de 1998, não sendo
admitida, em qualquer hipótese, a restituição de seu valor ou sua
compensação com outros tributos ou contribuições, observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
§ 3 2 O direito à compensação de que trata o parágrafo anterior limita-se, exclusivamente, ao valor original do crédito, não sendo admitido o acréscimo de qualquer valor a título de
atualização monetária ou de juros.
Art. 9' O imposto retido na fonte sobre rendimentos
pagos eu creditados à filial, sucursal; controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliaria em país enquadrado nas disposições do
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art. 24 da Lei n 2 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada
no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados
na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do im
posto a que se refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei n 2 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
Art. 10. O art. 17 da Lei n' 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 1 2 O disposto neste artigo estende-se:
I - aos casos em que a declaração de tonstitucionalidade tenha sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário;
II - a contribuinte ou responsável favorecido por
decisão judicial definitiva em matéria tributária, proferida
sob qualquer fundamento, em qualquer grau de jurisdição;
III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de
dezembro de 1998, exceto os relativos à execução da Dívida
Ativa da União.
§ 22 O pagamento na forma do caput deste artigo
aplica-se à exação relativa a fato gerador:
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro AcOrdão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na hipótese do inciso I do parágrafo 'anterior;
H - ocorrido a partir da data- da publicação da decisão judicial, na r hipótese do inciso II do parágrafo an- terior;
- alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso
III do parágrafo anterior.
§ 3 2 O pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida;
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil;
- poderá ser parcelado em até seis parcelas
iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
mesmo prazo estabelecido no caput para o pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
IV - relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, poderá ser
efetuado em quota única, até o último dia útil do mês de
julho de 1999;
§ 4' As prestações do parcelamento referido no
inciso III do parágrafo anterior serão acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de vencimento da primeira parcela até o mês anterior ao pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
§ 5 2 Na hipótese do inciso IV do § 3 2 , os juros a
que se refere o parágrafo anterior serão calcinados a partir
do mês de fevereiro de 1999.
§ 62 O pagamento nas condições deste artigo poderá
ser parcial, referente apenas a determinado objeto da ação
judicial, quando esta envolver mais de um objeto.
§ 7' No. caso de pagamento parcial, o disposto nos
incisos 1 e II do § 3' alcança exclusivamente os valores
pagos.
§ 82 Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS." (NR)
Art. 11. Estende-se o benefício da dispensa de
acréscimos legais, de que trata o art. 17 da Lei n 2 9.779, de 1999,
com a redação dada pelo artigo anterior, aos pagamentos realizados
até o último dia útil do mês de setembro de 1999, em quota única, de
débitos de qualquer natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o dia 31 de dezembro de 1998 o
contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial onde o Pedido
abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob-qualquer fundamento.

§ 1 2 A dispensa de acréscimos legais, de que trata o
caput deste artigo, não envolve multas moratórias ou punitivas e os
juros de mora devidos a partir do mês de fevereiro de 1999.
§ 22 O pedido de conversão em renda ao juiz do
feito onde exista depósito com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, ou garantir o juízo, equivale, para os fins do gozo
do benefício, ao pagamento.
'§ 3 2 O gozo do benefício e a correspondente baixa
do débito envolvido pressupõe requerimento administrativo ao dirigente do órgão da Secretaria da Receita Federal ou da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional responsável pela sua administração, instruído com a prova do pagamento ou do pedido de conversão em
renda.
§ 42 No caso do § 2 2 , a baixa do débito envolvido
pressupõe, além do cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a
efetiva conversão em renda da União dos valores depositados.
§ 5 2 Se o débito estiver parcialmente solvido ou em
regime de parcelamento, aplicar-se-á o benefício previsto neste artigo
somente sobre o valor consolidado remanescente.
- -

§ 62 O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas, nem compensação de dívidas.
§ 7 2 As execuções judiciais para cobrança de créditos da Fazenda Nacional não se suspendem, nem se interrompem,
em virtude do disposto neste artigo.
§ 8 2 O prazo previsto no art. 17 da Lei n 2 9.779, de
1999, fica prorrogado para o último dia útil do mês de fevereiro de
1999.
§ 92 Relativamente às contribuições arrecadadas pelo INSS, o prazo a que se refere o parágrafo anterior fica prorrogado
para o último dia útil do mês de abril de 1999.
Art. 12. Fica suspensa, apartir de 1 2 de abril até 31
de dezembro de 1999, a aplicação da Lei n' 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, que instituiu o crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre o valor das matérias-primas,
dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados
na fabricação . de produtos destinados à exportação.
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um por cento,
pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
- II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social
a que se refere o art. 12 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de
1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei n2
9.532, de 1997; ,
V - sindicatos, federações e confederações;
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIM: fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
X - a Organização das Cooperativas Brasileiras OCB e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no art.
105 e seu § 1 da Lei n 2 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art.. 14.• Em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1 2 de fevereiro de 1999, São isentas da COFINS as receitas:
I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia
mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
111 - dos serviços prestados a pessoa físip ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços
para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda
conversível;
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas
atividades de construção, conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei n 9 9.432, de 8 de janeiro
de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o
País e o exterior pelas embarcações registradas no REB, de que trata
o art. 11 da Lei n 2 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor
às empresas comerciais exportadoras nos termos do Decreto-Lei n2
1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde
que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação
para o exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior;
X - relativas às atividades próprias das entidades a
que se refere o art. 13.
§ 1 2 São isentas da contribuição para o PIS/PASEP
as receitas referidas nos incisos I a IX do caput.

§ 22 As isenções previstas no caput e no parágrafo
anterior não alcançam as receitas de vendas efetuadas:
I - a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental
ou em área de livre comércio;
II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação;
III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à exportação, ao amparo do art. 2 da
Lei n9 8.402, de 8 de janeiro de 1992.

Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2 2 e 3 2 da Lei n' 9.718, de 1998, excluir
da base de cálculo da COF1NS e do P1S/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes
da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a
associados;
III as receitas decorrentes da prestação, aos aisociados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e
assemelhadas;
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IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de
empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, até o
limite dos encargos a estas devidos.
§I 2 Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão
alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida
pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
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§ 6 2 Não incide o imposto de renda sobre o ganho
auferido na alienação, liquidação ou resgate:
I - de bens localizados no exterior ou representativos de direitos no exterior, bem assim de aplicações financeiras,
adquiridos, a qualquer título, na condição de não-residente;
- de moeda -estrangeira mantida em espécie, cujo
total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a cinco mil dólares norte-americanos.
§ 72 Para efeito de apuração do ganho de capital de
que trata este artigo, poderão ser utilizadas cotações médias do dólar,
na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.

§ 22 Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a Contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do
bem ou mercadorias e quantidades vendidas.

Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de
direito público a título de auxílio-moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito,
não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste.

Art. 16. As sociedades cooperativas que realizarem
repasse de valores a pessoa jurídica associada, na hipótese prevista no
inciso-! do artigo anterior, deverão observar o disposto no art. 66 da
Lei n2 9.430, de 1996.

Art. 26. A base de cálculo do imposto de renda
incidente na fonte sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior é
de oito por cento do valor pago, ereditadu, entregue, empregado ou
remetido.

Art. 17. Aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo da isenção
da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei n 2 8.212, de 1991.

Art. 27. As missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente, bem assim as representações de earáter
permanente de órgãos internacionais de que o Brasil faça pite poderão, mediante solicitação, ser ressarcidas do valor do IPI incidente
sobre produtos adquiridos no mercado interno, destinados à manutenção, ampliação ou reforma de imóveis de seu uso.

Art. 18. O pagamento da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS deverá ser efetuado até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos
geradores.
Art. 19. O art. 2 2 da Lei n2 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 62
"§ 62 A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a
retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida sobre o
valor das transferências de que trata o inciso ILL" (NR)
Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime
de tributação com base no lucro presumido somente poderão adotar o
regime de caixa, para fins da incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em
relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as
normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei
n2 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei n'
9.430, de 1996, e o ait 1 2 da Lei n2 9.532, de 1997.

§ 1 2 No caso de missão diplomática e repartição
consular, o disposto neste artigo aplicar-se-á, apenas, Jia hipótese em
que a legislação de seu país dispense, em relação aos impostos incidentes sobre o valor agregado ou sobre a venda a varejo, conforme
o caso, tratamento recíproco para-as missões ou repartições brasileiras
localizadas, em caráter permanente, em seu território:
§ 2 2 O ressarcimento a que se refere este artigo será
efetuado segundo normas estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal.
Art. 28. Fica responsável pela retenção e pelo recolhimento dos impostos e das contribuições, decorrentes de aplicações em fundos de investimento, a pessoa jurídica que intermediar
recursos, junto a clientes, para efetuar as referidas aplicações em
fundos administrados por outra pessoa jurídica.
§ 1 2 A pessoa jurídica intermediadora de recursos
deverá manter sistema de registro e controle, em meio magnético, que
permita a identificação de cada cliente e dos elementos necessários à
apuração dos impostos e das contribuições por ele devidos.

Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago
no exterior, que exceder o valor conipensável com o imposto de renda
devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em
virtude da adição, à sua base de cálculo, dbs lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.

§ 22 O disposto neste artigo somente se aplica a
modalidades de intermediação de recursos disciplinadas por normas
do Conselho Monetário Nacional.

Art. 22. Aplica-se à base de cálculo negativa da
CSLL o disposto nos arts. 32 e 33 do Decreto-Lei n 2 2.341, de 29 de
junho de 1987.

Art. 29. Aplica-se o regime tributário de que trata o
art. 81 da Lei n a 8.981, de 20 de janeiro de 1995, aos investidores
• estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados
no exterior, que realizam operações em mercados de liquidação futura
referenciados em produtos agropecuários, nas bolsas de futuros e de
mercadorias.

Art. 23. Será adicionada ao lucro líquido, para efeito
de determinação do lucro da exploração, a parcela da:
I - COFINS que houver sido compensada, nos termos do art. 8 2 da Lei n2 9.718, de 1998, com a CSLL;
II - CSLL devida, após a compensação de que trata
o inciso anterior.
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação
de bens ou direitos e da liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer
título, em moeda estrangeira, será apurado de conformidade com o
disposto neste artigo, mantidas as demais normas da legislação em
vigor.
§ 12 O disposto neste artigo alcança, inclusive, a
moeda estrangeira mantida em espécie.
§ 22 Na hipótese de alienação de moeda estrangeira
mantida em espécie, o imposto será apurado na declaração de ajuste.
§ 3 2 A base de cálculo do imposto será a diferença
positiva, em Reais entre o valor de alienação, liquidilção ou resgate
e o custo de aquisição do bem ou direito, da moeda estrangeira
mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
§ 42 Para os fins do disposto neste artigo, o valor de
alienação, liquidação ou resgate, quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidadeotonvertida em dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a utilização do
valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil
para a data da alienação, liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela.
§ 52 Na hipótese de aquisição ou aplicação, por
residente no País, com rendimentos auferidos originariamente em
moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será a diferença
positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de alienação,
liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do direito,
convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para
compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da
alienação,, liquidação ou resgate, ou, no caso de operação a prazo ou
a prestação, na data do recebimento de cada parcela.
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§ J9 O disposto neste artigo não se aplica a investimento estrangeiro oriundo de país que não tribute a renda ou a
tribute à alíquota inferior a vinte por cento, o qual sujeitar-se-á às
mesmas regras estabelecidas para os residentes ou domiciliados no
País.
§ 22 Fica responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações previstas neste .artigo a
bolsa de futuros e de mercadorias encarregada do registro do investimento externo no País.
Art. 30. A partir de 1 2 de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para
efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da
exploração, quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1 2 À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na determinação da base de cálculo
de todos os tributos e contribuições referidos no caput deste artigo,
segundo o regime de competência.
§ 2 A opção prevista no parágrafo anterior aplicarse-á a todo o ano-calendário.
§ 3 2 No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias, em anos-calendário subseqüentes,
para efeito de determinação da base de 'cálculo dos tributos e das
contribuições, serão observadas as normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 31. Na determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS poderá ser excluída a
parcela das receitas financeiras decorrentes da variação monetária dos
direitos de crédito e das obrigações ,do- contribuinte, em função da
taxa de câmbio, submetida à tributação, segundo o regime de competência, relativa a períodos compreendidos no ano-calendário de
1999, -excedente ao valor da variação monetária efetivamente realizada, ainda que a operação correspondente já tenha sido liquidada.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro devidos pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido ou
arbitrado.
Art. 32. Os arts. 1 2 , 2' , 62 -A e 12 do Decreto-Lei
n 2 1.593, de 21 de dezembro de 1977, alterados pela Lei n 2 9.822, de
23 de agosto de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1 2 A fabricação de cigarros classificados no
código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n2
2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida exclusivamente pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas, mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
* 1 2 As empresas fabricantes de cigarros estarão
ainda obrigadas a constituir-se sob a forma de sociedade e
com o capital mínimo estabelecido pelo Secretário da Receita Federal.
§ 22 A concessão do registro especial dar-se-á por
estabelecimento industrial e estará, também, na hipótese de
produção, condicionada à instalação de contadores automáticos da quantidade produzida e, nos termos e condições a
serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, à
comprovação da regularidade.fiscal por parte:
- da pessoa jurídica requerente ou detentora do
registro especial;
11 - de seus sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores;
III - das pessoas jurídicas controladoras da pessoa
jurídica referida no inciso I, bem assim de seus respectivos
sócios, diretores, gerentes, administradores e proCuradores.
§ 3 2 O disposto neste artigo aplica-se também à
importação de cigarros, exceto quando destinados à venda
em loja franca, no País.
§ 42 O registro especial será concedido por autoridade designada pelo Secretário da Receita Federal.
§ 5 2 Do ato que indeferir o pedido de registro especial caberá recurso ao Secretário da Receita Federal, no.
prazo. de trinta.dias,, contado, da data ent_que.o contribuinte
tomar ciência do indeferimento, sendo definitiva a decisão
na esfera administrativa.
§ 62 O registro especial poderá também ser exigido
dos estabelecimentos que industrializarem ou importarem
outros produtos, a serem especificados por meio de ato do
Secretário da Receita Federal." (NR)
"Art. 2 2 O registro especial poderá ser cancelado, a
qualquer tempo, pela autoridade concedente, se, após a sua
concessão, ocorrer um dos seguintes fatos:

§r

Na ocorrência das hipóteses mencionadas nos
incisos I e II do caput deste
o a empresa será intimada
a regularizar sua situação fiscal ou a apresentar os esclarecimentos e provas cabíveis, no prazo de dez dias.
§ 32 A , autoiidade concedente do registro decidirá
sobre a procedência dos esclarecimentos e das provas apresentadas, expedindo ato declaratório cancelando o registro
especial, no caso de improcedência ou falta de regularização
da situação fiscal', dando ciência de sua decisão à empresa.
§ 42 Será igualmente expedido ato declaratório cancelando o registro especial se decorrido o prazo previsto no
§ 2 2 sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 52 Do ato que cancelar o registro especial caberá
recurso ao Secretário da Receita Federal, sem efeito suspensivo, dentro de trinta dias, contados da data de sua publicação, sendo definitiva a decisão na esfera administrativa.
§ 62. 0 cancelamento da autorização ou sua ausência
implica, sem prejuízo da exigência dos impostos e das contribuições devidos e da imposição de sanções previstas na
legislação tributária e penal, apreensão do estoque de matérias-primas, produtos em elaboração, produtos -acabados e
materiais de embalagem, existente no estabelecimento.
§ 7' O estoque apreendido na forma do parágrafo
anterior poderá ser liberado se, no prazo de noventa dias,
contado da data do cancelamento ou-da constatação da falta
de registro especial, for restabelecido ou concedido- o registro, respectivamente.
§ 82 Serão destruídos- em conformidade ao-dispostono- art. 14 deste Decreto-Lei, os produtos apreendidos que
não tenham sido liberados, nos. termos do parágrafo anterior." (NR)
"Art. 6" -A.
Parágrafo único. Quando se tratar de produto nacional, a embalagem conterá, ainda, código de barras, no
padrão estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, deVendo conter, no mínimo, informações da marca comercial e
do tipo de embalagem." (NR)
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"Art. 12. Os cigarros destinados à exportação não
poderão ser vendidos nem expostos à venda no País, sendo
o fabricante obrigado a imprimir, tipograficamente ou por
meio de etiqueta, nas embalagens de cada maço ou carteira
de vinte unidades, bem assim nos pacotes e outros envoltórios que as contenham, em caracteres visíveis, o mimem
do Cadastro Nacional da Pessoa. Jurídica - CNPJ.
§ 1 2 As embalagens de apresentação dos cigarros
destinados a países da América do Sul e América Central,.
inclusive Caribe, deverão conter, sem prejuízo da exigência
de que trata o caput, a expressão "Somente para exportação
- proibida a venda no Brasil", admitida sua substituição por
dizeres com exata correspondência em outro idioma.
§ 2" O disposto no parágrafo anterior também se
aplica às embalagens destinadas a venda, para consumo ou
revenda, em embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, inclusive por meio de ship's chandler.
§ 3' As disposições relativas à rotulagem ou marcação de produtos previstas nos arts. 43, 44 e 46, caput, da
Lei n2 4.502, de 30 de novembro de 1964, com as alterações
do art. 1 2 do Decreto-Lei n' 1.118, de 10 de agosto de 1970,
e do art. 1° da Lei n9 6.137, de 7 de novembro de 1974, no
art. 1 2 da Lei n2 4.557, de 10 de dezembro de 1964, com as
alterações do art. V da Lei n 2 6.137, de 1974, e no art. 62 A deste Decreto-Lei não se aplicam aos cigarros destinados
à exportação.
§ 42 O disposto neste artigo não exclui as exigências referentes a selo de controle." (NR)
Art. 33. O art. 42 da Lei n" 7.798, de 10 de julho de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42 Os produtos sujeitos aos regimes de que
trata esta Lei pagarão o imposto uma única vez, ressalvado
o disposto no § 12
§ 1 2 Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na saída do produto:
I - do estabelecimento que o industrializar; e
do estabelecimento encomendante, se industrial
ou. equiparado a industrial, que poderá creditar-se do imposto cobrado conforme o inciso anterior.
§ 22 Na hipótese de industrialização por encomendar o encomendante responde solidariamente .corn o estabelecimento industrial pelo cumprimento da obrigação principal ó -acréscimos legais.
§ 3 2 Sujeita-se ao pagamento do imposto, na condição de.responsável, o estabelecimento comercial atacadista
que possuir ou mantiver produtos desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência, ou que deles
der saída." (NR)
ArL 34. O § 3 2 do art. 1 2 da Lei n 2 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, alterado pela Lei n' 9.959, de 27 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3 2 Não serão dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido os jurcis, relativos a empréstimos, pagos ou
creditados a empresa controlada ou coligada, independente
do lOcal de seu domicílio, incidentes sobre valor equivalente
aos, lucros não disponibilizados por empresas controladas,
doniiciliadas no exterior." (NR)
Art. 35. No caso de operação de venda a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação, o estabelecimento industrial de produtos classificados na subposição
2402.20.00 da Tabela de Incidência do IPI-TIPI responde solidariamente com a empresa comercial exportadora pelo pagamento dos
impostos, contribuições e respectivos acréscimos legais, devidos em
decorrência da não efetivação da exportação.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos produtos destinados a uso ou consumo de bordo em embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, inclusive por meio
de ship's chandler.
Art. 36. -Os estabelecimentos industriais dos produtos classificados nas posições 2202 e 2203 da TIPI ficam sujeitos
à instalação de equipamentos medidores de vazão e condutivirnetros,
bem assim de aparelhos para o controle, registro e gravação dos
-quantitativos medidos, na forma, condições e prazos estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1 2 A Secretaria -da Receita Federal poderá:
I - credenciar, mediante convênio, órgãos oficiais
especializados e entidades de - âmbito nacional representativas dos
fabricantes de bebidas, que ficarão responsáveis pela contratação,
Supervisão e homologação dos serviços de instalação, aferição, manutenção e reparação dós equipamentos;
- dispensar a instalação dos equipamentos previstos neste artigo, em função de limites dé produção ou faturamento
que fixar.
§ V No caso de inoperância de qualquer dos equipamentos previstos neste artigo, o contribuinte deverá comunicar a
ocorrência à unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição"
sobre seu domicílio fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, devendo
manter controle do volume de produção enquanto perdurar a interrupção.

Art. 37. O estabelecimento industrial das bebidas
sujeitas ao regime de tributação pelo IP1 de que trata a Lei n' 7.798,
de 1989, deverá apresentar, em meio magnético, nos prazos, modelos
e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal:
- quadro resumo dos registros dos medidores de
vazão e dos condutivimetros, a partir da data de entrada em operação
dos equipamentos;
II - demonstrativo da apuração do IPI.
Art. 38. A cada período de apuração do imposto,
poderão sei aplicadas as seguintes multas:
I - de cinqüenta por cento do valor comercial da
mercadoria produzida, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):
a) se, a partir do décimo dia subseqüente ao prazo
fixado para a entrada em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 36 não tiverem sido instalados em razão de impedimento criado pelo contribuinte; e
b) se o contribuinte não cumprir qualquer das condições a que se refere o § 2 do art. 36;
11 - no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na
hipótese de descumprimento do disposto no artigo anterior.
Art.' 39. Equiparam-se a estabelecimento industrial
os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos importadores produtos de, procedência estrangeira, classificados nas posições 3303 a 3307 da TIPI.
Art. 40. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir obrigações acessórias para as pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela .Lei n 2 9.317, de 1996, que realizarem operações relativas
a importação de produtos estrangeiros.
Art. 41. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art. 16 da Lei n 2 9.065, de 20 de junho de
1995, não se aplica ao resultado decorrente da exploração de atividade rural, relativamente à compensação de base de cálculo negativa da CSLL.
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotbs da
contribuição para o PIS/PASEP e COF1NS incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel
e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas;
II - álcool para fins carburantes, quando adicionado
, à gasolina, auferida por distribuidores;
III - álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de venda de produtos importados, que se sujeita ao
disposto no art. 62 da Lei n' 9.718, de 1998.
Art. 43. As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos classificados nas posições 8432, 8433, 8701,
8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e 8704.3, da TIPI,
relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a
recolher, na condição de contribuintes substitutos, a contribuição para
o PIS/PASEP e COFINS, devidas pelos comerciantes varejistas.
Parágrafo (mico. Na hipótese de que trata este artigo, as contribuições serão calculadas sobre o preço de venda da
pessoa jurídica fabricante.
Art. 44. O valor correspondente à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de'Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, não retido e não recolhido
pelas instituições especificadas na Lei n 2 9.311, de 24 de outubro de
1996, por força de liminar cru mandado de segurança ou em ação
cautelar, de tutela antecipada em ação de outra natureza, ou de decisão de mérito, posteriormente revogadas, deverá ser retido e recelhido pelas referidas instituições, naTorma estabelecida nos artigos
seguintes.

Art. 45. As instituições responsáveis pela retenção e
pelo recolhimento da CPMF deverão:
I - apurar e registrar os valores devidos no período
de vigência da decisão judicial impeditiva da retenção e- do recolhimento da contribuição;
II - efetuar o débito em conta de seus clientescontribuintes, a menos que haja expressa manifestação em contrário:.
a) no dia 29 de setembro de 2000, relativamente às
liminares, tutelas antecipadas ou decisões de mérito, revogadas até 31
de agosto de 2000;
b) no trigésimo dia subseqüente ao da revogação da
medida judicial ocorrida a partir de 1 2 de setembro de 2000;
Ilf - recolher ao Tesouro Nacional, até o terceiro dia
útil da semana subseqüente . à do débito em conta, o valor da contribuição, acrescido de juros de mora e de multa moratória, segundo
normas a serem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal;
IV - encaminhar à Secretaria da Receita Federal, no
prazo de trinta dias, contado da data estabelecida para o débito em
. conta, relativamente aos contribuintes que se manifestaram em sentido contrário à retenção, bem assim àqueles que, beneficiados por
medida judicial revogada, tenham encerrado suas contas antes das
datas referidas nas alíneas do inciso II, conforme o caso, relação
contendo as seguintes informações:
a) nome ou razão social do contribuinte e respectivo
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) valor e data das operações que serviram de base
de cálculo e o valor da contribuição devida.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV deste
artigo, a contribuição não se sujeita ao limite estabelecido no art. 68
da Lei n' 9.430, de 1996, e será exigida do contribuinte por meio de
lançamento de ofício.
Art. 46. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei n' 9.311, de 1996, sujeita as pessoas
jurídicas referidas no art. 44 às multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário
ou fração, independentemente da sanção prevista no inciso anterior,
se o formulário ou outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou se, após a
intimação, houver a apresentação dentro do prazo nesta fixado, as
multas serão reduzidas à metade.
Art. 47. À entidade beneficente de assistência social
que prestar informação falsa ou inexata que resulte no seu enquadramento indevido na hipótese prevista no inciso V do art. 3 2 da Lei
n" 9.311, de 1996, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o
valor que deixou de ser retido, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
Art. 48. O art. 14'da Lei n 2 9.311, de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. Nos casos de lançamento de ofício, aplicar-se-á o disposto nos arts. 44, 47 e 61 da Lei n 2 9.430, de
27 de dezembro de 1996." (NR)
Art. 49. A Secretaria da Receita Federal baixará as
normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto nos
arts. 44 a 48, podendo, inclusive, alterar os prazos previstos no art. 45.
Art. 50. Fica criada a Taxa de Fiscalização, nos
termos da tabela constante do § 1 2 deste artigo, referente à autorização e fiscalização das atividadeã de que trata o art. 20 da
Medida Provisória n' 2.123-28, desta data, devendo incidir sobre o
valor da premiação, quando se tratar de distribuição gratuita de prêmios e sorteio, ou sobre o valor do plano, na hipótese de operações de
captação de poupança popular, na forma e nas condições a serem
estabelecidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1 2 A Taxa de Fiscalização de que trata o caput
deste artigo será cobrada na forma do Anexo I.
§ 22 Quando a autorização e fiscalização for feita
nos termos fixados no §- 1 2 do art. 20 da Medida Provisória n' 2.12328, desta data, a Caixa Econômica Federal receberá da União, a título
de remuneração, os valores constantes da tabela do Anexo II.
§ 3' Nos casos de que trata o § 2 2 deste artigo, 'a
diferença entre o valor da taxa cobrada e o valor pago a título de
remuneração à Caixa Econômica Federal será repas,sada para a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério . da Fazenda.
§ 4' Nos casos elencados no § V do art. 20 da
Medida Provisória n 2 2.123-28, desta data, o valor dobrado a título de
Taxa de Fiscalização será repassado para a Secretaria de Acompanhamento Econômico. .
Art. 51. Os arts. 2 2 e 10 do Decreto-Lei n 2 '1.578, de
11 de outubro de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 = A base de cálculo do imposto é o preço
normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo
da exportação, em uma venda em 'condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas
expedidas pelo Poder Executivo, mediante ato da CAMEX Câmara de Comércio Exterior.
§ 22 Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for susceptível de oscilações bruscas no mercado
internacional, o Poder Executivo, mediante ato da CAMEX,
fixará critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor
mínimo, para apuração de base de cálculo.
" (NR)
"Art. 10. A CAMEX expedirá normas complementares a este Decreto-Lei, respeitado o disposto no § 2 2 do art.
1 2 , caput e § 2 2 do art. 2 2 , e arts. 3 2 e 9'2 ." (NR)
Art. 52. O parágrafo único do art. 1 2 da Lei n2
8.085, de 23 de outubro' de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Parágrafo único. O Presidente da República poderá
outorgar competência à CAMEX para a prática dos atos
previstos neste artigo." (NR)
Art. 53. Os-dispositivos a seguir indicados da Lei É'
9.019, de 30 de março de 1995, passam a vigoiár com as seguintes
alterações:
"Art. 2'
Parágrafo único. Os termos "dano" e "indústria doméstica" deverão ser entendidos conforme o disposto nos
Acordos Antidumping e nos Acordos de Subsídios e Direitos
Compensatórios, mencionados no art. 1 2 , abrangendo as
empresas produtoras de bens agrícolas, minerais ou industriais." (NR)
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"Art. 3" A exigibilidade dos direitos provisórios
poderá ficar suspensa, até decisão final do processo, a critério da CAMEX, desde que o importador ofereça garantia
equivalente ao valor integral da obrigação e dos demais
encargos legais, que consistirá em:
" (NR)
"Art. 4"
§ 1 2 O compromisso a que se refere-este artigo será
celebrado perante a Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, submetido a homologação da CAMEX.
" (NR)

111-a partir de 1 2 de janeiro de 2000, os §§ 1 2 a 4'
do art. 8 = da Lei n' 9.718, de 27 de novembro de 1998;
IV - o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art.
9' da Lei n 9 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
V - o inciso III do § 2.= do art. 3' da Lei n'
9.718, de 1998;
VI - o art. 32 da Medida Provisória n 9 2.037-24,
de 23 de novembro de 2000.
Brasília, 26 de janeir-O de 2001; 180" dá Independência e 113 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Márcio Fortes de Almeida
Waldeck Ornelds
Alcides Lopes Tápias
ANEXO I

Parágrafo único. 0 ato de imposição de direitos
antidumping ou Compensatórios, provisórios ou definitivos,
deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido, o
valor da obrigação, o país de origem ou de exportação, as
razões pelas quais a decisão foi tomada, e, quando couber, o
nome dos exportadores." (NR)

Valor dos prêmios oferecidos
até R$ 1.000,00
de R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00
de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00
de R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00
de R$ 500.000,01 a R$ 1.667.000,00
acima de R$ 1.667.000,01

Valor da taxa de
fiscalização
R$ 27,00
R$ 133,00
R$ 267,00
R$ 1.333,00
R$ 3.333,00
R$ 10.667,00
R$ 33.333,00
R$ 66.667,00

"Art. 9"
I - os provisórios terão vigência não superior a
cento e vinte dias, salvo no caso de direitos antidumping,
quando, por decisão da CAMEX, poderão vigorar por um
período de até duzentos'e setenta dias, observado o disposto
nos Acordos Antidumping; mencionados no art.12
II - os definitivos ou compromisso homologado só
permanecerão em vigor durante o tempo e na medida necessária para eliminar ou neutralizar as práticas de dumping
e a concessão de subsídios que estejam causando dano. Em
nenhuma hipótese, vigorarão por mais de cinco anos, exceto
quando, no caso de revisão, se mostre necessário manter a
medida para impedir a continuaç"ão ou a retomada do dumping e do dano causado pelas importações objeto de dumping ou subsídio." (NR)
"Art. 10.
Parágrafo único. As receitas oriundas da cobrança
dos direitos antidumping e dot Direitos Compensatórios de
que trata este artigo, serão destinadas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para aplicação na área de comércio exterior, conforme diretrizes estabelecidas pela CAMEX." (NR)
"Art. 11. Compete à CAMEX editar normas complementares a esta Lei, exceto às relativas à oferta de garantia prevista no art. 3 2 e ao cumprimento do disposto no
art. 7 5 , que competem ao Ministério da Fazenda." (NR)
Art. 54. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2.113-26, de 27 de dezembro de
2000.
Art 55. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - a partir de 1 de abril de 2000, relativamente à
alteração do art. 12 do Decreto-Lei n 2 1.593, de 1977, e ao disposto
no art. 33 desta Medida Provisória;
II - no que se refere -à nova redação dos arts. 4' a 6'
da Lei n' 9.718, de 1998, e ao art. 42 desta Medida Provisória, em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de julho de 2000,
data em que cessam os efeitos das normas constantes dos arts. 4' a-62
da Lei n' 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4' e 5'
desta Medida Provisória.
Art. 56. Ficam revogados:
- a partir de 28 de setembro de 1999, o inciso II do
art. 2 9 da Lei n 2 9.715, de 25 de novembro de 1998;
II - a partii- de 30 de junho de 1999:a) os incisos I e III do art. 6' da Lei Complementar
n' 70, de 30 de- dezembro de 1991;
b) o art. 7 ' da Lei Complementar n" 70, de 1991,-e
a Lei Complementar n' 85, de 15 de fevereiro de 1996;
c) o art. 5' da Lei n 9 7.714, de 29 de dezembro de
1988, e a Lei n 2 9.004, de 16 de março de 1995;
d) o § 3' do art. II da Lei n" 9.432, de 8 de janeiro
de 1997;
e) o art. 9 2- da Lei n 2 9.493, de 10 de setembro de
1997;
f) o inciso II o § 2 2 do art. 1 9 da Lei n' 9.701, de
17 de novembro de 1998;
g) o §42 do art. 2 2 e o art. 4' da Lei n" 9.715, de 25
de novembro de 1998; e
h) o art. 14 da Lei n' 9.779, de 19 de janeiro de
1999;

Art. 4' Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 1 809 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

"Art. 5' Compete à SECEX, mediante processo administrativo, apurar a margem de dumping ou o montante de.
subsídio, a existência de dano e a relação causal entre esses." (NR)
"Art. 6" Compete à CAMEX fixar os direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a suspensão
da- exigibilidade dos direitos provisórios, a que se refere o
art. 3' desta Lei.

Art. 3 2 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2.114-74, de 27 de dezembro de
2000.

ANEXO II
Valor dos prêmios oferecidos
pelo requerente
até R$ 1.000,00
de R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00
de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00
de R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00
de R$ 500.000,01 a R$ 1.667.000,00
acima de R$ 1.667.000,01

Valor da remuneração
da Caixa
Econômica Federal
R$ 20,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 1.000,00
R$ 2.500,00
. R$ 8.000,00
R$ 25.000,00
R$ 50.000,00

MEDIDA PROVISÓRIA N2 2.114-75, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Dá nova redação aos arts. 6' e 9' da Lei n'
8.019, de 11 de abril de 1990, e acresce
dispositivo à Lei n' 9.365, de 16 de dezembro de 1996.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 Os arts. 62 e 9' da Lei n 2 8.019, de II de
abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente
recursos ao FAT, de acordo com programação financeira
para atender aos gastos efetivos daquele Fundo com segurodesemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento
econômico do BNDES." (NR)
"Art. 9'
§ 7" O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES poderá utilizar recursos dos depósitos especiais referidos no eaput deste artigo, para conceder financiamentos aos Estados e às entidades por eles
direta ou indiretamente.controladas, do âmbito de programas
instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador --CODEFAT, tendo em vista as competências
que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de
1990, e destinados à expansão do nível de emprego no País,
podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda." (NR)
Art. 2" A Lei n' 9.365, de 16 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 4' -A. A administração e a aplicação dos
recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, constituído
pelos valores do Programa de Integração Social - PIS. e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico PASEP, inclusive suas disponibilidades, em poder do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal serão realizadas de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho
Monetário .Nacional." (NR)

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.115-15, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre a atuação das câmaras e dos
prestadores de serviços de compensação e
de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1 9 Esta Medida Provisória regula a atuação das câmaras
e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no
âmbito do sistema de pagamentos brasileiro.
Art. 2' O sistema de pagamentos brasileiro de que trata esta
Medida Provisória compreende as entidades, os sistemas e os prócedimentos relacionados com a transferência de fundos e de outros
ativos financeiros, ou com o processamento, a compensação e a
liquidação de pagamentos em qualquer de suas formas.
Parágrafo único. Integram o sistema de pagamentos brasileiro, além do Serviço de compensação de cheques e outros papéis, o;
seguintes sistemas, na forma de autorização concedida às respectivas
câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação,
pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência:
I - de compensação e liquidação de ordens eletrônicas de
débito e de crédito;
II - de transferência de fundos e de outros ativos financeiros;
- de compensação e de liquidação de operações com
títulos e valores mobiliários; IV - de compensação e de liquidação de operações realizadas
em bolsas de mercadorias e'de futuros; e
V - outros, inclusive envolvendo operações com derivativos
financeiros, cujas câmaras ou prestadores de serviços tenham sido
autorizados na forma deste artigo.
Art. 3' É admitida a compensação multilateral de obrigações
no âmbito de uma mesma câmara ou prestador de serviços de compensação e de liquidação.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Medida Provisória,
define-se compensação multilateral de Obrigações o procedimento
destinado à apuração da soma dos resultados bilaterais devedores . e
credores de cada participante em relação aos demais.
Art. 45 Nos sistemas em que o volume e a natureza dos
negócios, a critério do Banco Central do Brasil, -forem capaies de
oferecer risco à solidez e ao normal funcionamento do sistema financeiro, as câmaras e os prestadores de serviços de compensação e
de liquidação assumirão, sem prejuízo de obrigações decorrentes de
lei, regulamento ou contrato, em relação a cada participante, a posição de parte contratante, para fins de liquidação das obrigações,
realizada por intermédio da câmara ou prestador de serviços.
§ 1' As câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de liquidação não respondem pelo adimplemento das obrigações originárias do emissor, de resgatar o pridcipal e os acessórios
de seus títulos e valores mobiliários objeto de compensação e de
liquidação.
§ 2' Os sistemas de que trata o capul deverão contar com
mecanismos e salvaguardas que permitam às ctimaras e aos prestadores de serviços de compensação e de liquidação assegurar a
certeza da liquidação das operações neles compensadas e liquidadas.
§ 3' Os mecanismos e as salvaguardas de que trata o parágrafo anterior compreendem, dentre outros, dispositivos de segurança adequados e regras de controle de riscos, de contingências, de
compartilhamento de perdas entre os participantes e de execução
direta de posições em custódia, de contratos e de garantias apodadas
pelos participantes.
Art. 5" Sem prejuízo do disposto no § 3' do artigo anterior,
as câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de liquidação responsáveis por um ou mais ambientes sistemicamente
importantes deverão, obedecida a regulamentação baixada pelo Banco
Central do Brasil, separar patrimônio especial, formado por bens e
direitos necessários a garantir exclusivamente o cumprimento das
obrigações existentes em cada um dos sistemas que estivdem operando.
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§ 1 2 Os bens e direitos integrantes do patrimônio especial de
que trata o caput, bem como seus frutos e rendimentos, não se
comunicarão com o patrimônio geral ou outros patrimônios especiais
da mesma Câmara ou prestador de serviços de compensação e de
liquidação, e não poderão ser utilizados para realizar ou garantir o
cumprimento de qualquer obrigação assumida pela câmara ou prestador dó serviços de compensação e de liquidação em sistema estranho àquele ao qual se vinculam.

§ 22 Os atos de constituição do patrimônio separado, com a
respectiva destinação, serão objeto de averbação ou registro, na forma
da lei ou do regulamento.
Art. 62 Os bens e direitos integrantes do patrimônio especial,
bem como aqueles oferecidos em garantia pelos participantes, são
impenhoráveis, e não poderão ser objeto de arresto, seqüestro, busca
e apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial, exceto para
o cumprimento das obrigações assumidas pela própria câmara ou
prestador de serviços de compensação e de liquidação na qualidade de
parte contratante, nos termos do disposto no caput do art. 4 2 desta
Medida Provisória.
Art. 7' Os regimes de insolvência civil, concordata, intervenção, falência ou liquidação extrajudicial, a que seja submetido
qualquer participante, não afetarão o adimplemento de suas obrigações, assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviços
de compensação e de liquidação, que serão ultimadas e liquidadas
pela câmara ou prestador de Serviços, na forma de seus regulamentos.
Parágrafo único. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante submetido aos regimes de que trata o caput,
assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros seus
ativos, objeto de compensação ou liquidação, serão destinados à liquidação das Obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviços.
Art. 8' Nas hipóteses de ,que trata o artigo anterior, ou quando verificada a inadimplência de qualquer participante de um sistema,
a liquidação das obrigações, observado o disposto nos regulamentos e
procedimentos das câmaras ou prestadores de serviços de compensaçãe e de liquidação, dar-se-á:
I - com a tradição -dos ativos negociados ou a transferência
dos recursos, no caso de movimentação financeira; e
-II - com a entrega do produto da realização das garantias e
com a utilização dos mecanismos e salvaguardas de que tratam os §§
22 e 3 ! do art. 42 , quando inexistentes ou insuficientes os ativos
negociados ou os recursos a transferir.
Parágrafo único. Se, após adotadas as providências de que
tratam os incisos I e II, houver saldo positivo, será ele transferido ao
participante, integrando a respectiva massa, se'for o caso, e se houver
saldo negativo, constituirá ele crédito da câmara ou do prestador de
serviços de compensação e de liquidação contra o participante.
Art. 9 2 A infração às normas legais e regulamentares que
regem o sistema de pagamentos sujeita as câmaras e os prestadores de
serviços de compensação e de liquidação, seus administradores e
membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados às penalidades previstas:
1-- no art. 44 da Lei n2 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
aplicáveis. pelo Banco Central do Brasil;
II - no art. 11 da Lei n 2 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
aplicáveis pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Das decisões proferidas pelo Banco Central
á Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, com.fundamento
neste artigo, caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; no prazo de quinze
dias.
Art. 10. O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central
do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas suas respectivas
esferas de competência, baixarão as normas e instruções necessárias
ao cumprimento ,desta Medida , Provisória.

Art. 1 2 Os valores da Gratificação por Operações
Especiais a que aludiam os Decretos-Leis n 2 1.714, de 21 de novembro de 1979, e 2.372, de 18 de novembro de 1987, ficam assegurados a todos os servidores da Carreira Policial Federal, a partir
de 1 2 de dezembro de 1999.
Art. 2 2 Os valores da Gratificação por Operações
Especiais a que aludiam os Decretos-Leis n 2 1.727 de 10 de dezembro
de 1979, e 2.387, de 18 de dezembro de 1987, ficam assegurados a
todos os servidores das Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito
Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, de que trata a Lei n'
9.264, de 7 de fevereiro de 1996, nos seguintes percentuais:
I - oitenta por cento, a partir de 1 2 de setembro de
2000, para os ocupantes dos cargos de Delegado de Polícia, de Perito
Criminal e de Perito Médico-Legista;
II - sessenta por cento, a partir de 1 2 de setembro de
2000, para os ocupantes dos cargos de Agente de Polícia, de Escrivão
de Polícia, de Papiloscopista Policial e de Agente Penitenciário;
II - noventa por cento, a partir de 1 2 de janeiro de
2001, para todos os ocupantes dos cargos referidos nos incisos I e
Parágrafo Único. A gratificação de que trata o caput
incidirá sobre os valores constantes do Anexo III da Lei n 2 9.264, de
1996.
Art. 3 ! O Anexo RI da Lei n' 9.264, de 1996, passa
a vigorar na forma do Anexo a esta Medida Provisória, produzindo
efeitos a partir de 1 2 de setembro de 2000.
Art. 4' É vedado, a qualquer título, pagamento retroativo em decorrência desta Medida Provisória.
Art. 5 2 O disposto nesta Medida Provisória não se
aplica e não se estende a qualquer outro cargo ou carreira, ainda que
de natureza similar.
Art. 6' O disposto nesta Medida Provisória não gera
nenhum efeito financeiro aos servidores de que tratam os arts. I' e 2'2
que já percebam tais valores em virtude de decisão judicial, administrativa ou por extensão administrativa de decisão judicial.
Art. 72 O art. 57 da Lei n' 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 57.
§ 1 2 Recebidas as peças de que trata este artigo, a
autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item 1;
desta Lei.
§ 2" As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3 2 A responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.
§ 4 2 A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do art. 51 é obrigatória quando se tratar de
transgressões aos incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII,
XL, XLVIII, LI, LVIII e LXII do art. 43, ou no caso de
recebimento de denúncia pelos crimes previstos nos arts.
312, caput; 313, 316, 317 e seu § 1 2 , e 318 do Decreto-Lei
n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)."
(NR)
Art. 82 O disposto no artigo anterior aplica-se aos
processos disciplinares em curso.
Art. 9' A Lei n 2 5.619, de 3 de novembro de 1970,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

CLASSES

CARGOS

Art. 27-A. A Gratificação de Operações Policiais
Militares é atribuída ao policial militar pelo efetivo desempenho de operações policiais militares.
Parágrafo único. A Gratificação de que trata este
artigo somente é devida ao policial militar em serviço ativo
e no efetivo desempenho de função policial militar. (NR)
Art. 27-B. A Gratificação de Operações Policiais
Militares, devida a partir de 1- de outubro de 2000, corresponde ao percentual de setenta e três por cento do soldo
do posto de Coronel." (NR) •
Art. 10. A Lei n' 5.906, de 23 de julho de 1973,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 13.
(NR) IV - Gratificação de Operações Bombeiro-Militar."
"Seção III
Da Gratificação de Operações Bombeiro-Militar
Art. 27-A. A Gratificação de Operações BombeiroMilitar é atribuída ao bombeiro-militar pelo efetivo desempenho de operações de bombeiro-militar.
Parágrafo único. A Gratificação de que trata este
artigo somente é devida ao bombeiro-militar em serviço ativo e no efetivo desempenho da função bombeiro-militar.
(NR)
Art. 27-B. A Gratificação de Operações BombeiroMilitar, devida a partir de 1- de outubro de 2000, corresponde ao percentual de setenta e três por cento do soldo
do -posto de Coronel." (NR)
Art. II. As despesas decorrentes da aplicação do
disposto nos arts. 2 2 9' e 10 desta Medida Provisória correrão à
conta das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios Governo do Distrito Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, constante do Orçamento da União, até que seja criado o
fundo de que trata o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal.
Art. 12. Até que seja editada lei que disponha sobre
as obrigações, os deveres, as prerrogativas e o regimento de remuneração do pessoal militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e dos ex-Territórios de Roraima e do
Amapá, continuam sendo devidas:
I - a Gratificação de Condição Especial de Trabalho,
nas condições estabelecidas na Lei n' 9.633, de 12 de maio de
1998;
II - a Gratificação de Atividade Militar, nas condições estabelecidas na Lei Delegada n 2 12, de 7 de agosto de 1992;
e
III - a Pensão Militar, nas condições estabelecidas
na Lei n 2 3.765, de 4 de maio de 1960, vigente em 28 de dezembro
de 2000.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n2 2.116-14, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e 113 2 da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Gregori,

Pedro Malan
Martus Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA 1n12 2.116-15, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
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ESPECIAL

PRIMEIRA

•

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

"Seção III
Da Gratificação de Operações Policiais Militares

ANEXO
(Anexo III à Lei n 2 9.264, de 7 de fevereiro de 1996)

Ari. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Assegura percepção de gratificação por servidores das carreiras Policial Federal, Delegado de Polícia do Distrito Federal e de
Polícia Civil do Distrito Federal, altera as
Leis n 2 s 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
5.619, de 3 de novembro de 1970, e 5.906,
de 23 de julho de 1973, e dá outras providências.

(NR)

"Art. 13. O policial militar, pelo efetivo exercício
de suas funções, fará jus às seguintes gratificações:

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.115-14, de 27 de dezembro de 2000.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
113 2 da República.

Gratificação de Tempo de Serviço;
II - Gratificação de Função Policial Militar;
- Gratificação de Operações Policiais Militares."
I -

SEGUNDA

Delegado de Polícia,
Perito Criminal
Perito Médico-Legista
Delegado de Polícia,
Perito Criminal
Perito Médico-Legista
Delegado de Polícia,
Perito Criminal
Perito Médico-Legista
Agente de Polícia
Escrivão de Polícia
Papiloscopista Policial
Agente Penitenciário
Agente de Polícia
Escrivão de Polícia
Papiloscopista Policial
Agente Penitenciário
Agente de Polícia
Escrivão de Polícia
Papiloscopista Policial
Agente Penitenciário

524,30

6,02

445,66

77,63

378,81

68,45

309,93

41,40

•

254,14

.

34,15
.

210,94
'

28,64

,
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MEDIDA PROVISÓRIA N 9 2.117-14, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Acresce e altera dispositivos da Lei n2
8.929, de 22 de agosto de 1994, que institui
a Cédula de Produto Rural, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Ari. -1 2 A Lei n9 8.929, de 27 de agosto de 1994,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 42 -A. Fica permitida a liquidação financeira
da CPR de que trata esta Lei, desde que observadas as
seguintes condições:
I - que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara identificação do preço ou do
índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça
ou o -mercado de formação do preço e o nome do índice;
II - que os indicadores de preço de que trata o
inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de
credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação
periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou
facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;_
III - que seja caracterizada por seu nome, seguido
da expressão "financeira".
§ 1 2 A CPR com liquidação financeira é um título
líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo
resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os
critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto
especificado.
§ 22 Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa." (NR)

Art. 2 2 O art. 12 da Lei n 9 8.929, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

VI - dívida relativa a operações de crédito celebradas com
instituições financeiras na qualidade de agente financeiro da União,
dos Estados ou de fundos e programas governamentais, regularmente
constituídos.
§ 1 9 Para efeito dos incisos I, III, V e VI, serão consideradas
apenas as operações registradas, até 31 de janeiro de 1999, no Banco
Central do Brasil.
§ 22 Poderão ser ainda objeto de assunção pela União as
dívidas de entidades integrantes da administração pública municipal
indireta, enquadráveis nos incisos I a VI do caput e que sejam
previamente assumidas pelo Município.

- encargos: equivalentes ao custo médio de captação da
dívida mobiliária interna do Governo Federal (taxa SELIC), acrescidos, em caso de inadimplemento, de juros moratórios de um por
cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
IR - extra-limite das demais dívidas refinanciadas na forma
desta Medida Provisória e da Lei n 2 8.727, de 5 de novembro de
1993; e
IV - amortização mensal mínima de R$ 1.000,00 (mil reais),
adicionalmente ao previsto no § 1 2 do art. 22 .
§ 42 Não serão abrangidas pela assunção a que se refere este
artigo nem pelo refmanciamento a que se refere o artigo seguinte:
I - as dívidas renegdciadas com base nas Leis
27 de dezembro de 1989, e 8.727, de 1993;

"Art. 12.
§ 32 Para efeito de registro em cartório, a cobrança
de emolumentos e custas das CPR será regida de acordo com
as normas aplicáveis à Cédula de Crédito Rural." (NR)
Art. 3 2 Fica autorizada a equalização de taxas de
juros de financiamentos concedidos peio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para modernização da
frota de tratores agrícolas e implementos associados, colheitadeiras e
aquisição de equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento
de café, na forma da regulamentação baixada pelo Poder Executivo,
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n9 2.117-13, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 52 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.

nr.

7.976, de

- as dívidas relativas à divida externa objeto de renegociação no âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida
Externa (BlE, BEA, DMLP e Clube de Paris);IR - as parcelas das dívidas referidas nos incisos I, II, III, V
e VI do caput deste artigo que não tenham sido desembolsadas pela
instituição financeira até 31 de janeiro de 1999; e
IV - as dívidas externas junto a organismos internacionais
multilaterais ou agências governamentais de crédito estrangeiras.
§ 5 2 A assunção de que trata este artigo será precedida da
aplicação de deságio sobre o saldo devedor das obrigações, conforme
estabelecido pelo Poder Executivo.
§ 62 Poderá ainda a União, nos respectivos vencimentos,
fornecer os recursos necessários ao pagamento da dívida de que trata
o inciso IV do caput deste artigo, incorporando o valor pago ao saldo
devedor do refinanciamento.
Art. 22 As dívidas assumidas pela União serão refinanciadas
aos Municípios, observando-se o seguinte:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.118-27, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Estabelece critérios para a consolidação, a
assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

I - prazo: até trezentas e sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira em até trinta dias após a assinatura do contrato e as seguintes
em iguais dias dos meses subseqüentes;
II - juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa de
nove por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
IR - atualização monetária: calculada e debitada mensalmente com base na variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas,
ou outro índice que vier a substituí-lo;

Art. 1 2 Fica a União autorizada, até 15 de junho de 2000; a
assumir as seguintes obrigações de responsabilidade dos Municípios:

IV - garantias adequadas que incluirão, obrigatoriamente, a
vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts.
156, 158 e 159, inciso I, "b", e § 3 2 , da Constituição, e a Lei
Complementar n 2 87, de 13 de setembro de 1996;

- dívida junto a instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, cujos contratos tenham sido fumados até 31 de janeiro de
1999, inclusive a decorrente de transformação de operações de antecipação de receita orçamentária em dívida fundada;

V - limite de comprometimento de treze por cento da Receita
Líquida Real - RLR, para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada;

II - dívida junto a instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, decorrente de cessão de crédito firmada até 31 de janeiro
de 1999;
111- dívida mobiliária interna constituída até 12 de dezembro
de 1995 ou que, constituída após essa data, consubstancia simples
rolagem de dívida mobiliária anterior;
IV - dívida mobiliária externa constituída até 12 de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa data, consubstancia
simples :rolagem de dívida mobiliária anterior;
V - dívida relativa a operações de antecipação de receita
orçamentária, contraída até 31 de janeiro de 1999; e

VI - em caso de descumprimento das obrigações pactuadas,
sem prejuízo das demais cominações contratuais, os encargos referidos nos incisos II e III serão substituídos pela taxa média ajustada
dos financianientos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de um por cento ao ano, elevando-se em quatro pontos
percentuais o limite de comprometimento estabelecido no inciso anterior;
VII - em caso de impontualidade no pagamento, sem prejuízo da aplicação do disposto no inciso anterior, o valor da prestação
será atualizado pela taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, c acrescido de juros de mora de um por cento ao ano, calculados pro rata
die; e

§ 1 2 Para o estabeleçimento do prazo, será observado o
mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor inicial das amortizações mensais do contrato de refinanciamento.
§ 22 A elevação do limite de comprometimento será aplicada
a partir da prestação subseqüente ao descumprimenio.
§ 3 2 Os acréscimos a que se refere o inciso VII não estão
sujeitos ao limite de comprometimento da RLR.

§ 3 2 O serviço das dívidas mencionadas nos incisos I, II, V
e VI do caput deste artigo, não pago e com vencimento ou qualquer
forma de exigibilidade que tenha ocorrido entre 31 de janeiro de 1999
e a data de assinatura do contrato de refinanciamento poderá ser
refinanciado pela União, observadas as condições estabelecidas nesta
Medida Provisória, exceto quanto a:
I - prazo: em até cento e oitenta meses, com prestações
mensais e consecutivas, vencendo-se a prmeira na data de assinatura
do contrato de refmanciamento e, as demais, nas datas de vencimento
estipuladas para o restante das dívidas refinanciadas ao amparo desta
Medida Provisória;

VIII - repasse aos Municípios dos deságios aplicados às
obrigações assumidas pela União.

§ 4 2 A taxa de juros poderá ser reduzida para:
I - sete inteiros e cinco décimos por cento, se o Município
amortizar extraordinariamente valor equivalente a dez por cento do
saldo devedor atualizado da dívida assumida e refinanciada pela
União; e
II - seis por cento, se o Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a vinte por cento do saldo devedor atualizado da dívida assumida e refinanciada pela União.
§ 5 2 A redução a que àe refere o parágrafo anterior será
aplicada a partir da data da integralização do correspondente, percentual de amortização extraordinária.
§ 6' Não se aplicam à amortização extraordinária da que
trata o § 4 2 deste artigo:
I - o disposto no art. 59; e
II - o limite de comprometimento da RLR.
§ 72 As dívidas de responsabilidade dos Municípios junto à
União, exceto as relativas a impostos e contribuiçõe,s, contraídas até
31 de janeiro de 1999, poderão ser refinanciadas na forma desta
Medida Provisória.
Art. 3 2 A critério do Município, a dívida poderá ser -refinanciada a taxas inferiores à prevista no inciso ff do art. 2, desde
que efetuada amortização extraordinária, no prazo de trinta meses,
contados da data de assinatura dos respectivos contratos de refinanciamento.
§ 1 2 As taxas de que tratam o caput serão de:
I - sete inteiros e cinco décimos por -cento, se o Município
comprometer-se a amortizar extraordinariamente valor equivalente a
dez por cento do saldo devedor atualizado da dívida assumida e
refinanciada pela União; e
II - seis por cento, se o Município comprometer-se a amortizar extraordinariamente valor equivalente a vinte por cento do saldo
devedor atualizado da dívida assumida e refinanciada pela União.
§ 2 2 Findo o prazo estahelecido no caput e não sendo realizada integralmente a amortização extraordinária, o saldo devedor
será recalculado, desde a data da assinatura do contrato, alterando-se
a taxa de juros para:
I - nove-por cento, se o Município se comprometeu na forma
do inciso I do parágrafo anterior;
•
, II - nove por cento, se o Município se comprometeu na
forma do inciso II do parágrafo anterior e a amortização extraordinária não tiver atingido dez por cento do saldo devedor atualizado;
•
ifi - sete e meio por cento, se o Município se comprometeu
na forma do inciso II do parágrafo anterior e a amortização extraordinária tiver atingido dez por cento do saldo devedor atualizado.
Art. 42 Os títulos públicos emitidos após 12 de dezembro de
1995, para pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser objeto da assunção e do refinanciamento a que se referem os artigos
anteriores, observando-se, nesta hipótese, que a prestação mensal do
contrato de refinanciamento corresponderá, no mínimo, à prestação
que seria devida relativamente a esses títulos, calculada pela Tabela
Price, para o prazo de cento e vinte meses.
Parágrafo único. Não será abrangida .pela assunção e pelo
refinanciamento a que se refere o caput a dívida mobiliária em poder
do próprio ente emissor, mesmo que por iniermédio de fundo de
liquidez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31 de dezembro de 1998.
Art. 5 2 Para fins de aplicação do limite estabelecido no
inciso V do art. 2 2 , poderão ser deduzidas do limite apurado as
despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo Município,
correspondentes aos serviços das seguintes obrigações por ele tituladas:
I - dívida refinanciada com base na Lei n 9 7.976, de 1989;
II - dívida externa contratada até 31 de janeiro de 1999,„
mesmo aquela objeto de reestruturação no âmbito do Plano Brasileiro
de Financiamento da Dívida Externa (BIB, BEA, DMLP e Clube de
Paris);

lii - parcelamento de dívidas firmadas com base no art. 58
da Lei n 9 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei n 2 8.620, de 5 de
janeiro de 1993;

n Q 19-A-E, sábado, 27 de janeiro de 2001

Seção-1-

ISSN 1415-1537

25

•
)
t.!

112.0
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, cuja formalização tenha ocorrido até 31 de
janeiro de 1999;
V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da
prestação decorrente da Lei ri 2 8.727, de 1993; e
VI - dívida relativa a crédito imobiliário refinanciado ao
amparo da Lei n 2 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo
Município, deduzidas as receitas auferidas com essas operações.
§ I" Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demais encargos das operações decorrentes da Lei n2
8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2 Os valores relativos à redução da prestação pela aplicação do limite a que se refere este artigo ou pela dedução a que se
refere o artigo seguinte terão seu pagamento postergado, sobre eles
incidindo ' os encargos financeiros dos contratos de refinanciamento,
para o momento em que o serviço da dívida comprometer valor
inferior ao limite.

Art. 10. Somente por lei poderão ser autorizadas novas composições ou prorrogações das dívidas refinanciadas com base nesta
Medida Provisória, ou, ainda, alteração a qualquer título das condições de refinanciamento ora estabelecidas.

VII - •financiar a criação de agências de fomento
para as Unidades da Federação que firmarem contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta Medida Provisória.

Art. II. A União assumirá as obrigações decorrentes desta
Medida Provisória mediante emissão de títulos do Tesouro Nacional,
com características a serem definidas pelo Poder Executivo.

§ 1-2 A adoção das medidas previstas neste artigo
será, precedida das autorizações que Se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.

Art. 12. A receita proveniente dos pagamentos dos refinanciamentos concedidos aos Municípios, nos termos desta Medida Provisória, será integralmente utilizada para abatimento da dívida pública
de responsabilidade do Tesouro Nacional.

§ 22 0s-créditos de que trata o inciso IV deste artigo
serão aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos
juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de- acordo com
as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.

Art. 13. Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e
controle dos contratos de assunção e de refinanciamento de que trata
esta Medida Provisória, cabendo ao devedor o pagamento da concernente remuneração.

§ O refinanciamento de que' trata o inciso IV
deste artigo será precedido da assunção, pela Unidade da Federação,
das dívidas de responsabilidade das entidades por ela controladas.

§ 32 O limite de treze por cento estabelecido no art. 2 é
aplicável somente para as dívidas refinanciadas nos termos desta
Medida Provisória.

Art. 14. Fica a União autorizada a realizar, por intermédio da
Caixa Econômica Federal, operações de crédito com os Municípios,
destinadas a programas de fortalecimento e modernização da máquina
administrativa municipal, utilizando para esse fim recursos provenientes de contratos de empréstimo junto a organismos financeiros
internacionais.

§ 0Eventual saldo devedor resultante da aplicação do limite
de comprometimento estabelecido na forma deste artigo, poderá ser
refinanciado nas mesmas condições previstas nesta Medida Provisória, em até cento e vinte meses, a partir do vencimento da última
prestação do contrato de refinanciamento.

• Art. 15. Fica facultado ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na hipótese de assunção pela
União de obrigações relativas a repasses do FGTS, nos termos desta
Medida Provisória, autorizar os agentes financeiros a promover o
retorno dos recursos repassados, nas condições originalmente estabelecidas, desde que sejam constituídas garantias suficientes.

§
No caso previsto no parágrafo anterior, as prestações
-não poderão ser inferiores ao valor da última prestação do refi•nanciamento.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.118-26, de 27 de dezembro de 2000.

•

Art. 62 O montante efetivamente desembolsado' pelo Município relativamente ao serviço das dívidas -mencionadas nos incisos
I, II, III é IV do art. l, vencidas entre 31 de janeiro de 1999 e a-data
deassinatura.do contrato . de refinanciamento,. poderá ser deduzido das
prestações calculadas com base na Tabela Price,-limitada a dedução
mensal a Cinqüenta por cento do valor da primeira prestação,
_ Art. 7 5 Para os- fins desta. Medida Provisória, entende-se
como RLR a receita realizada pos doze_ meses anteriores ao mês
imediatamente ãnterior àquele em que ela estiver sendo apurada,
observado o. seguinte:
I- serão excluídas as receitas provenientes de operações de
crédito, -de anulação de -restos a pagar, de alienação de bens, de
transferendias vinculadas a qualquer título, de transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim específico de atender a . despesitS de capital; e
- serão computadas .as receitas oriundas do produto da
arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Interrnunicipal e de Comunicação destinado à concessão de
• quaisquer favores fiscais ou financeiros, inclusive na forma de empréstinios ou fmanciamentos, ainda que por meio de fundos, instituições financeiras ou outras entidades controladas pelo poder público, concedidas com base no referido imposto e que resulte em
,redução ou elintinação; direta ou indireta, do respectivo ônus.
Parágrafo único. -O superávit financeiro das autarquias e fundações, excluídas aS-de caráter previdenciárlo, será considerado como
acceita realizada para fins de cálculo da RLR.
Art...8 2 .0 contrato de refinanciamento de dívidas deverá
prever que ci Município:
I - somente poderá emitir .novos títulos da dívida -pública
mobiliária Municipal interna ou externa, após a integral liquidação da
divida objeto do -refinanciamento previsto nesta Medida Provisória; e
II - somente poderá contrair novas dívidas, inclusive operações de Antecipação de Receita Orçamentária, se a dívida financeira total do. Município for inferior à sua RLR anual.
Parágrafo único. acluem-se das vedações a que se refere o
inciso II:
I - a contratação de operações de crédito instituídas por
programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da
máigiina administrativa dos Municípios;
II - os empréstimos ou financiamentos junto a organismos
fi
nanceiros multilaterais e .a instituições de fomento e cooperação
ligadas a governos estrangeiros, que tenham avaliação positiva da
agência financiadora,-e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, desde que contratados dentro do prazo de
um ano-contado de 30 de junho de 1999 e destinados exclusivamente
complementação-de programas em andamento.
Art. 9 2 O limite de comprometimento da RLR de que trata o
inciso V do art. 2 2 será elevado em dois pontos percentuais para os
Municípios que; a partir de 1 2 de janeiro de 2000:
•
I - não tenham adequado suas despesas com pessoal aos
limites estabelecidos na legislação em vigor;
não tenham implantado contribuição previdenciária para
os servidores ativos e inativos, com alíquota média de, no mínimo,
onze por cento da--remuneração total; e
111 - não tenham limitado suas despesas com aposentados e
pensionistas, na forma da legislação em vigor.

Art, 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni
MEDIDA PROVISÓRIA N2 2.119-61, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária,
dispõe sobre a privatização de instituições
financeiras, è dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da

atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 A redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta Medida Provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção; ou
transformação em agência de fomento, de instituições financeiras sob
controle acionário de Unidade da Federação.
§ l' A extinção das instituições financeiras a que se
refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos
de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.
§ 2' O-Conselho Monetário Nacional regulamentará
o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
§ 3 2 Às agências de fomento é facultada a prestação
de garantias, a utilização do instituto da alienação fiduciária em
garantia e de cédulas de crédito industrial e comercial, e a cobrança
de encargos nos moldes praticados pelas instituições financeiras.
§ 42 Aplica-se às agências de fomento-o disposto na
Lei n 2 6.024, de 13 de março de 1974.

Art. 4 2 O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à privatização da instituição financeira, de que trata o
inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco
Central do Brasil, restringe-se aos casos em que haja:
para:

- autorização legislativa da Unidade da Federação

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a
União, da respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV dó artigo anterior ou, a critério da União, de outra
dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia
das ações de sua propriedade no capital da instituição financeira a ser
privatizada; ou
- a desapropriação em favor da União das ações
do capital social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n2
2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
Art. 5 2 Os financiamentos de que trata esta Medida
Provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com
base na Tabela Price, vencendo-se a 'primeira trinta dias apóS a assinatura dó contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
1 - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa
mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente
atualizado;
II -.atualização monetária calculada e debitada mensalmente, corri base na variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1.2 As obrigações correspondentes no serviço dos
financiamentos concedidos pela União, nos termos desta Medida Provisória, poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações
relativas ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n 2 9.496, de
11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do
limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real , - RLR
referido no art. 5 2 da citada Lei.
§ 22 Cessa a aplicação do disposto no parágrafo
anterior se, decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n 2 9.496, de 1997,
detiver a Unidade da Federação o controle de qualquer instituição
financeira.
§ 32 O disposto no parágrafo anterior aplica-se apenas aos recursos destinados às instituições que continuarem controladas pela Unidade da.Federação.
§ 42 Pára cumprimento do disposto neste artigo, a
União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de
agente financeiro' para celebração, acompanhamento e controle dos
contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será custeada pelas Unidades da Federação.

Art. 2 2 A adoção das medidas adequadas a cada
caso concreto dar-Se-á a exclusivo Critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas às condições estabelecidas nesta Medida Provisória.

Art. 62 O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que conceder, para os fins de que trata esta Medida Provisória, poderá:

Art. Para os fins desta Medida Provisória, poderá
a. União, a seu exclusivo critério:

União;

I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá4a ou extinguí-la;
II - financiar a extinção. ou transformação de instituição -financeira em instituição não financeira, quando realizada por
seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes
especiais;
III - financiar os ajustes prévios -imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição
financeira detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assIm adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições
especificadas no art. 7 2 , financiar parcialmente programa de saneamento da instituição financeira, que necessariamente contemplará
sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento.concedido pelo
Banco Central do Brasil;

I - contar exclusivamente com a garantia da.

II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de
entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que trata o inciso II deste artigo sejam representadas por
títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões
competitivos, o valor nominal de tais garantias deverá exceder em
pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 72 Nas hipóteses dos incisos III c V do art. 32
, quando não houver transferência de controle acionário, ou, detendo
a Unidade da Federação a maioria do capital social em mais de uma
instituição financeira, 'remanescer alguma instituição financeira sob
seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil
não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários,
devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes
medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente,. recursos em
montante pelo menos equivalente ao da participação da União:

26

Seção1

Diário Oficial

n° 19-A-E, sábado,

lac t

27

de janeiro de 2001
ISSN 1415-1537

- quitação antecipada de dívidas do controlador e

de entidades por este controladas junto a instituição financeira;

II - assunção de dívidas de instituição financeira
junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
Til - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o
inciso V do art. 3 2 depende, ainda, de manifestação favorável do
Banco Central do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à
proposta do Estado para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 32
, a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da
instituição financeira ou sua transformação em instituição , não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem
seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato
de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante
equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 92 Nos casos de que tratam o art. 7 2 e o parágrafo único do art. 8 2 , a adoção das medidas autorizadas nesta
Medida Provisória dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual se dará à vista de:

Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser
recebidos bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em dação em pagamento das dívidas contraídas na forma
desta Medida Provisória.

V - refinanciar os créditos decorrentes da assunção
a que se referem os incisos I e IV, juntamente com . créditos
titulados pela União contra as Unidades da Federação, estes
a exclusivo critério do Ministério da Fazenda;

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

§ 22 Não serão abrangidas pela assunção a que se
referem os incisos I, II e IV, nem pelo refinanciamento a que
se refere o inciso V:

Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento
de financiamento ou refinanciamento de que trata esta Medida Provisória, a Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo
médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um
por cento ao mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta Medida Provisória deverão ser celebrados
até 30 de junho de 2000, com exceção do relativo ao inciso V do art.
3 2 , cujo prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998.
Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3 ! somente será concedido aos
Estados que firmarem, até 20 de junho de 2000, junto ao Banco
Central do Brasil, nas condições por este determinadas, compromisso
de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo contrato.

I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de
projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente
inclua sua capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes
de assegurar sua profissionalização;

Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a
privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com base nesta Medida Provisória, das que tenham suas ações
desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n 2 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação
, fiscal do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de
saneamento da instituição financeira.

Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta Medida Provisória poderão contemplar a participação dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.

Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e
de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3 ! com
títulos do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações,
com prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de
- Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão.

Art. 21. O regime de administração especial temporária a que estejam submetidas instituições financeiras estaduais
poderá ser prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos
- prazos previstos no Decreto-Lei n ! 2.321, de 1987, se a respectiva
Unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta Medida
Provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional
emitidos nos termos do Caput deste artigo, quando detidos por ins' tittfições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do
Bando Central do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea "b" do
-inciso de art. 42, alienante da instituição firianceira repassará ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em
moeda corrente ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. 'Títulos e créditos não compreendidos no caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da
alienação da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao
Tesouro Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4 ! , o
resultado líquido da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na quitação total ou parcial do financiamento ou
refinanciamento concedido com base nesta Medida Provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a
critério do Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido na forma do art. 32
inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas,
conforme as disposições do Decreto-Lei n 2 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta Medida Provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente,
a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts.
155, 157 e 159, inciso I, letra "a", e inciso II, da Constituição, bem
assim, quando for o caso, ações representativas do controle acionário
da instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de que trata 'esta Medida Provisória deverão prever, além
das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em
caso de inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das
receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante
dos valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;

Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o
caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias,
se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou
com inátituições financeiras federais, contrato de empréstimo para
saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do
setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1 2 A União assegurará à instituição financeira
federal que assumir os passivos junto ao público a equalização da
diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira
estadual em decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco
Central do Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento
específica para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 22 Os créditos da União decorrentes da aplicação
do disposto no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por força do disposto nas Leis n 22 6.024, de 13 de março de
1974, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de
1997, podendo a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n'
9.496, de 1997.
§ 3 2 A equalização de que trata o * 1 2 observará o
previsto no art. 10.
Art. 23. A Lei n 2 9.496, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 1 2 Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizada, até 31 de maio de 2000, a:

- que os pagamentos deles decorrentes não estarão
sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento
posteriores à sua celebração;

- assumir os empréstimos tomados pelos Estados
e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal,
com amparo na Resolução n 2 70, de 5 de dezembro de 1995,
do Senado Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras dívidas cujo refinanciamento
pela União, nos termos desta Lei, tenha sido autorizado pelo
Senado Federal até 30 de junho de 1999;

- que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da nãO transformação em instituição
não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por
ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.

IV - assumir a dívida pública mobiliária emitida por
Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de
1995, para pagamento de precatórios judiciais, nos termos
do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liquidez, ou
que tenha sido colocada em mercado após 31 de dezembro
de 1998.
§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincularse-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado
com o Governo Federal.
§ 5 ! Atendidas às exigências do parágrafo anterior,
poderá o Ministro de Estado da Fazenda; para viabilizar a
efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de assunção
das referidas obrigações.
§ 6 O crédito correspondente à assunção a que se
refere o inciso II, na parte relativa a fundos de contingências
de bancos estaduais, constituídos no âmbito do programa de
redução da presença do setor público estadual na atividade
financeira bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado
da Fazenda, ser incorporado ao saldo devedor dos contratos
de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta
Lei, quando da utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 72 A eventual diferença entre a assunção a que se
refere o parágrafo anterior e o saldo_ apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado daFazenda, ser incorporada, em até doze 'meses, com remuneração até à data da incorporação pela variação da taxa
média ajustada nos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao saldo devedor dos
contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos ,termos
• desta Lei." (NR)
"Art. 32
§ 1 2 Para apuração do valor refinanciado relativo à
dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso IV do
art. 1 2 , as condições financeiras básicas estabelecidas rio_
caput poderão retroagir até 30 de setembro de 1997.
§ 6! O não-estabelecimento do Programa no prazo
fixado nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão,
enquanto não estabelecido o Programa ou durante o período
em que durar o descumprimento, conforme o caso, sem
prejuízo das demais cominaçõ'es pactuadas nos contrates de
refirianciainento, a substituição dos encargos financeiros
mencionados neste artigo pelo custo -médio de captação da
dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a
elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5 ! .
§ 72 A aplicação do disposto no parágrafo anterior,
no que se refere ao descumprimento das metas e compromissos definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro de Estado da Fazenda, à vista de justificativa fundamentada pelo Estado.
§ 82 O montante relativo às prestações acumuladas
entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e-a
de sua eficácia poderá ser parcelado em até trinta e seis
prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, com encargos equivalentes à taxa
SELIC, vencendo-se a Primeira na-primeira , data de vencimento das prestações do contrato de refinaci
amento que
ocorrer após a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas
datas subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002.
§ 92 As prestações a que se refere o parágrafo
anterior não estão sujeitas ao limite de comprometimento a
que se refere o art. 52..
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata
o § 8 2 somente se aplica aos contratos que tenham sido
firmados até 31 de dezembro de 1998." (NR)
"Art. 6 2 Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5 2 , poderão ser deduzidas do limite apurado as
despesas efetivamente realizadas no mês_ anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
VII - dívidas de que tratam os incisos I e II, de
entidades da Administração indireta, que sejam formalmente
assumidas pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
VIII - de instituições financeiras estaduais para com
o Banco Central do- Brasil, que sejam formalmente assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998.
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§ 3' O limite de comprometimento estabelecido na
forma deste artigo, a partir de I de junho de 1999, será
mantido até que os valores postergados na forma do parágrafo anterior estejam totalmente liquidados.
" (NR)
"Art. 7' -A. O pagamento do saldo devedor . remanescente em 30 de novembro de 1998 nas contas gráficas
abertas nos termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao amparo desta Lei, a critério do Ministério da
Fazenda, poderá ser prorrogado para 30 de novembro de
2000, ficando a União autorizada, neste ato, a cobrar, sobre
essa parcela, encargos equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal.
§ 1' A critério do Ministério da Fazenda, o saldo
devedor remanescente da conta gráfica de que trata o caput
poderá ser parcelado em até trinta e seis prestações mensais
e consecutivas, pelo Sistema de Amortização Constante SAC, com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se
a primeira na primeira data de vencimento das prestações do
contrato de refinanciamento que ocorrer após a formalização
do parcelamento previsto neste parágrafo e as demais, nas
datas subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002.
§ 22 Os recursos gerados pela alienação dos bens,
direitos e ações entregues pelas Unidades da Federação à
União para fins de amortização extraordinária dos contratos
de refinanciamento celebrados na forma desta Lei serão,
obrigatoriamente, destinados à amortização ou liquidação do
. parcelamento previsto no parágrafo anterior.
3' As prestações a que se refere o § 1 2 não estão
sujeitas ao limite de comprometimento a que se refere o art.
52 .
§ 42 O disposto peste artigo não exclui as sanções
decorrentes do descumprimento de quaisquer outras obrigações previstas contratualmente." (NR)
"Art. 7 2 -B. Aplica-se ao valor correspondente à
amortização extraordinária (conta gráfica) gerado por oca' siáo da eficácia do contrato relativo ao refinanciamento da
dívida referida no inciso IV do art. 1 2 , observados os percentuais e condições já definidos nos contratos de refinanciamento firmados com cada Unidade da Federação, o disposto no artigo anterior." (NR)
Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes
do disposto no § 3' do art. 6' da Lei n' 9.496, de 1997, com a
redação dada por esta Medida Provisória, poderão retroagir até l' de
junho de 1999.
Art, 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus
decorrente da redução de encargos prevista nos contratos, por ela
garantidos, celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a di-ferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos
médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados nos ccintratbs celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras 'públicas federais, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados
pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da
instituição contratante no mês de referência.,
Art. 26. Fica a União autorizáda a entregar recursos
a Estados, Seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitado como.
limite para as transferências o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá os
limites, critérios, prazos e as demais condições para a entrega dos
recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo
ser firmado previamente o respectivo termo de adesão.
Art. 27. Fica prorrogado, até 30 de dezembro de
1999, o prazo previsto na alínea "h" do inciso IV do art. 3 2 da Lei n9
9.846, de 26 de outubro de 1999.
Art. 28. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Medida Provisória.
•
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.119-60, de 27 de dezembro de
2000.

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.120-9, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Altera dispositivos das Leis n 2 s 9.082, de
25 de julho de 1995, 9.293, de 15 de julho
de 1996, 9.473, de 22 de julho de 1997,
9.692, de 27 de julho de 1998, 9.811, de 28
de julho de 1999, e 9.995, de 25 de julho
de 2000, que dispõem sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para
os exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999,
2000 e 2001, respectivamente.

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

Parágrafo único. O FNSP poderá apoiar, também, projetos
sociais de prevenção à violência, desde que enquadrados no Plano
Nacional de Segurança Pública e 'recomendados pelo Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República ao Conselho
Gestor do Fundo.
Art. 22 Constituem recursos do FNSP:
I - os consignados na Lei Orçamentária Anual e nos seus
créditos adicionais;
II - as doações, auxílios e subvenções de entidades públicas
ou privadas;
III - os decorrentes de empréstimo;
IV - as receitas decorrentes das aplicações de seus recursos
orçamentários e extra-orçamentários, observada a legislação aplicável; e
V - outras receitas.
Art. 32 O FNSP será administrado por um Conselho Gestor,
com a seguinte composição:
I - dois representantes do Ministério da Justiça, um dos quais
será o seu presidente;
II - um representante de cada órgão a seguir indicado:
a) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;
d) Procuradoria-Geral da RepúbliCa.
Parágrafo único. As decisões do Conselho Gestor serão aprovadas pelo Ministro de Estado da Justiça.
- Art. 49 o FNSP apoiará projetos na área de segurança pública, destinados, dentre outros, a:
I - reequipamento das , policias estaduais;
Ir- treinamento e qualificação de polícias civis e militares e
de guardas municipais;
III - sistemas de informações e estatísticas policiais;
IV - programas de polícia comunitária; e
V - polícia técnica e científica.
§
Os projetos serão examinados e aprovados pelo Conselho Gestor.
§ 22 Na avaliação dos projetos, o Conselho Gestor priorizará,
dentre outros aspectos, o ente federado ou Município que se comprometer com os seguintes resultados: .
.
I - redução do índice de criminalidade;
- aumento do índice de apuração de crimes sancionados
com pena de reclusão;
III - desenvolvimento de ações integradas das polícias civil e
militar; e
IV - aperfeiçoamento do contingente policial ou da guarda
municipal, em prazo pré-estabelecido.
§ 32 Só terão acesso aos recursos do FNSP o ente federado
que tenha instituído, em seu âmbito, plano de segurança pública, ou o
Município que mantenha guarda municipal, visando à obtenção dos
resultados a que se refere 'o parágrafo anterior.
§ 4' Os projetos habilitados a receber recursos do FNSP não
poderão ter prazo superior a dois anos.
Au. 59 Os entes federados e os Municípios, no que couber,
beneficiados com recursos do FNSP prestarão, periodicamente, ao
Conselho Gestor, informações, em planilha própria, sobre o desempenho de suas ações de segurança pública, especialmente quanto ao
treinamento, controles e resultados.

Art. 6' As vedações temporárias, de qualquer natureza, constantes de lei não incidirão na transferência voluntária de recursos da
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados aos Municípios, destinados a garantir a segurança pública, a
execução da Lei Penal, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem assim a manutenção do
sistema penitenciário.
Art. 72 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n2 2.120-8, de 27 de dezembro de 2000.
•

Art. 30. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 82 Esta Medida provàória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, .26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e 113 2 da República.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e
113' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Silvano, Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.121-39, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Institui o Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, e dá outras providências.

Art. 1 2 Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o
Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, com o objetivo de
apoiar projetos de responsabilidade dos Governos dos Estados e do
Distrito Federal, na área de segurança pública, e dos Municípios,
onde haja guardas municipais.

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

Art. 1 2 A Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 14.
§ 3 2 Excetua-se do disposto no caput deste artigo a
destinaeão, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesas com
pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a
impossibilidade de sua aplicação original." (NR)
"Art. 18. As transferências de recursos da União,
consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito
Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas
aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de
receitas previstas em legislação específica e as repartições de
receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de
calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato
ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar,
no ato da assinatura do instrumento original que:
" (NR)
"Art. 34.
VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas
e seus Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da Lei Complementar n 2 87, de 13 de setembro de
1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário - PDV
de servidores civis do Poder Executivo.
" (NR)
".Art .* 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste
artigo não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate
antecipado, pela União, de créditos securitizados, resultantes
da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA e da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS." (NR)
"Art. 49.
§ 42 Não se incluem no limite previsto no caput
deste artigo as dotações para atendimento de despesas
com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social;
ifi - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à
operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito --Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de
Alimentos - PRODEA;
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam
em execução em 1995, financiados com recursos externos e
contrapartida;
IX - os subprojetos e subátividades financiados com
doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação çontinuada (Lei n- 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no
âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à
conta de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;
XV - pagamento de compromissos contratuais no
exterior.".(NR)
Art. 2" A Lei n 2 9.293, de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 18.
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§ 8' Em caráter excepcional, para o cumprimento
das exigências previstas nas alíneas "h" e "c" do inciso 11
deste artigo. poderão ser utilizados os valores constantes do
relatório de execução orçamentária de que trata o j 3 2 do art.
165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício
financeiro de 1997.

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos
dispositivos da Lei n 2 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
VII - operações de crédito sob o amparo do RECOOP:

§ 92 Para o cumprimento das exigências previstas
nas alíneas "b" e "c" do inciso II deste artigo, também
poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para-o exercício de 1997 e seus créditos adicionais,
aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997." (NR)

§ 42 Os empréstimos e financiamentos para- custeio
e investimentos agropecuários destinadas aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à
formação de estoques reguladores e estratégicos, obedecidos
aos limites e condições estabelecidos em lei e pelo Conselho
Monetário Nacional, o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei -n" 9.424, de 1996, e as
operações de crédito sob o -amparo do RECOOP poderão ser
!astreados também com recursos não previstos no § 12."
(NR)

"Art. 19.
§ 3 2 Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bern
como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira." (NR)
"Art. 34.
§ 42 A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deVerão contemplar ainda dotações necessárias ao
atendimento das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestraturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, beni como aquelas relativas à redução da presença
do setor público na atividade financeira bancária," .(NR)
"Art. 35.
V - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, previsto no art. 2 da
Lei n 2 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de
atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e
seus Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo
da Lei Complementar n 2 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e
seus Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com
' a legislação pertinente.
" (NR)
"Art. 53.
§ 42
XV - o Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE." (NR)
Art. 3 2 A Lei n 2 9.473, de 22 de julho de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 44.
XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos
dispositivos da Lei n'2 9.424, de 1996;
COOP. XII operações de crédito sob o amparo do RE- .
" (NR)
"Art. 59. Os projetos de lei de créditos adicionais
terão como prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a data de 10 de novembro de 1998." (NR)
Art. 4' A Lei n 2 9.692, de 27 de julho de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 28.
§ 2 Ressalvam-se das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, e as dentais operações de
financiamento realizadas com mini e pequenos produtores
rurais e as operações de crédito sob o amparo do Programa
de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária
- RECOOP, bem como os financiamentos para aquisição, por
autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de
Preços Mínimos, de que trata-o Decreto-Lei n' 79, de 19 de
dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos termos do
art. 31 da Lei n 2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
deverão ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.
§ 3 2 Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, da
assunção e refinanciamento da dívida dos Municípios, bem
como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira." (NR)
"Art. 33.
COOP. VII - operações de crédito sob - o amparo do RE-

§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas
nas alíneas "b" e "c" do inciso II deste artigo, também
poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de 1998 e seus créditos adicionais,
aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste
artigo pão .se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil
habitantes." (NR)

§ 32
IV - as operações de crédito sob o amparo do RECOOP." (NR)
"Art. 48.
COOP. X - as operações de crédito sob o amparo do RE"Art. 60.

" (NR)

'Art. 27. •
§ 22 Ressalvam-se das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do - Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, as demais operações de
financiamento realizadas com mini e pequenos produtores
rurais e as operações de crédito sob o amparo do Programa
de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária
- RECOOP, bem como os financiamentos para aquisição, por
autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de
Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n' 79, de 19 de
dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos termos do
art. 31 da . Lei n 2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
deverão ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.
" (NR)
"Ari. 31

§ 22
111 - no inciso VII, as ações de segurança pública
das polícias estaduais, nos termos do caput do art. 144 da
Constituição Federal.
" (NR)
"Art. 61.
Parágrafo único. A implantação dos quadros de pessoal e respectivos níveis remuneratórios das Agências Reguladoras fica condicionada à existência de disponibilidades
financeira e orçamentária em cada Agência." (NR)
"Art. 84.

"An. 26.
§ 92 Em caráter excepcional, para o cumprimento
das exigências previstas nas alíneas "b" e "c" do inciso Il
deste artigo, poderão ser utilizados os- valores constantes do
último relatório publicado de execução orçamentária de que
trata o § 3 2 do art. 165 da Constituição.

"Art. 25.

§ 22 Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até duzentos e setenta dias
após a sanção da lei orçamentária anual, de forma a não
permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações
à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante
decreto, observados os critérios a seguir relacionados, para
aplicação seqüencial obrigatória e cancelamentO linear, até
ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:
"
(NR)
Art. 5' A Lei n 2 9:811, de 28 de julho de 1999,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a
execução da lei orçamentária de 2000 deverão levar em
conta a obtenção de um superávit primário de, rio mínimo,
R$ 30.500.000.000,00 (trinta bilhões e quinhentos milhões
de reais) nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e das
empresas estatais federais.
" (NR)

§42
XIX - ações voltadas para as comemorações do V
Centenário do Descobrimento do Brasil.
§ 62 Não se aplica o disposto no § 3 5 deste artigo às
ações voltadas para as comemorações do y Centenário Oci.
.
Descobrimento do Brasil." (NR)
Art. 62 A Lei n 2 9.995, de 25 de julho de 200e,'
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 41.
I - portaria do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, para as fontes;
" (NR)
"Art. 67.

§r

Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até noventa dias após a
sanção da lei orçamentária anual, de forma a não permitir a
integralização dos recursos esperados, as dotações à conta
dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto,
observados os critérios a seguir relacionados, para aplicaçãoseqüencial obrigatória e cancelamento linear, até ser com-.
pletado o valor necessário para cada fonte de receita:
§ 3 2 O Poder Executivo procederá; mediante decreto, a ser publicado no prazo de até noventa dias após a
sanção da lei referida no § 2' ou da aprovação das alterações
de que trata este artigo, à troca das fontes de recursos condicionadas constantes da lei orçamentária sancionada, pelas
respectivas fontes definitivas.
..
" (NR)
Art. 7' As Metas e Projeções 'Fiscais e o demonstrativo das metas anuais do Anexo . de Metas Fiscais, bem corno os
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial do Anexo à
Mensagem, de que trata a Lei n' 9.995, de 25 de julho de 2000;
passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Medida Provisória.
•Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, ficam exclu
ídos os Anexos "Memória e Metodologia de Cálculo
das Metas Anuais" e "Parâmetros e Projeções para os Principais
Agregados e Variáveis das Políticas Monetária, Creditícia e Cambial"
da Lei n 2 9.995, de 2000.
Art. 8 2 Fica a União autorizada a entregar recursos a
Estados, seus Municípios, e ao Distrito -Federal, respeitados como
limites para as transferências totais os valores fixados na forma do
item 5.8 do Anexo da Lei Complementar n 2 87, de 13 de setembro de
1996; bem conto o saldo das dotações orçamentárias espedificamente
destinadas à finalidade.
Parágrafo , único. Ato dos Ministros de Estado da
Fazenda 'e do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá os
limites, critérios, prazos e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser
firmado previamente o respectivo Protocolo.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2.121-38, de 27 de dezembro de
2000.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas as alíneas "d" e "e" do
inciso Il do art. 18 da Lei n 2 9.293, de 15 de julho de 1996, e "d" e
"e" do inciso II do art. 26 da Lei n 2 9.473, de 22 de julho de
1997.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Marcia- Forte. de _Almeida
Prado Renato Souza
Marius Tavares
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ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo das metas anuais
(Art. 4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n° 101, de 2000)
A meta de superávit primário do Governo Central proposta
para 2001, tal como apresentada no quadro anexo, é de R$ 28.120,8
milhões, que equivale a 2,25% do PIB considerando urna estimativa
do PIB de 2001 igual a R$1.249.813,09 milhões. Esta meta foi definida de forma consistente com o Programa de Estabilidade Fiscal
(PEF), proposto inicialmente em outubro de 1998, introduzindo mudanças fundamentais no regime fiscal do País. Conjuntamente com a
Agenda de Trabalho - medidas estruturais e mudanças institucionais
que visam dar forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas
fiscais no futuro -, estabeleceu-se o Plano de Ação 1999-2001, onde
foram focadas metas de superávit primário do setor público consolidado em níveis compatíveis com a estabilização da relação dívida
/ PIB no final do triênio. A interrupção na trajetória de crescimento
da razão dívida/PIB é essencial para garantir a trajetória decrescente
da taxa de. juros, viabilizando a retomada do crescimento econômico
com estabilidade de preços. Em função deste objetivo, as metas para
o triênio 1999-2001 são mais elevadas quando comparadas tanto aos
resultados observados como às metas propostas para os anos anteriores, notadamente 1998. De todo modo, a meta para 2001 foi
revista para baixo em decorrência do estrito cumprimento das metas
estabelecidas para a política fiscal, bem como do quadro macroe~conômico mais favorável que daí redundou.
Para os anos de 2002 e 2003, as metas aqui definidas prevêem a manutenção do esforço fiscal, traduzido na obtenção de superávits primários que permitam a estabilização da dívida pública
como proporção do PIB. Dessa forma, as metas aqui propostas foram
fixadas em 2,2% e 1,8% do PIB, respectivamente, para 2002-e 2003
para o Governo Central. Estes valores devem ser vistos como indicativos, podendo ser revistos em função da própria trajetória do
endividamento e das variáveis que o determinam. A meta do Governo
Central para 2002 é compatível com o objetivo anunciado de um
superávit-.primário para o setor público consolidado de 2,7% do PIB
para Aquele ano.
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Dado o superávit primário, a trajetória da relação dívida/PIB
é basicamente determinada pela evolução da taxa de câmbio, da taxa
de juros real e da taxa de crescimento real da economia. Para uma
dada taxa de câmbio, o crescimento da dívida será maior quanto
maior for a taxa de juros real e menor a taxa de crescimento real da
economia, para o mesmo resultado primário. Com um cenário de crise
internacional e diminuição da credibilidade externa, a economia brasileira viveu, em 1998 e 1999, um período de taxas de juros reais
elevadas e de baixa taxa de crescimento (em 1999, apesar de baixa,
foi substancialmente maior que a maioria das previsões, mostrando
uma excelente resposta da economia brasileira à mudança de regime
cambial). Para os próximos anos, o cenário macroeconômico prevê
continuidade da queda da taxa de juros e recuperação sustentada do
crescimento econômico, o que, em conjunto com o cumprimento das
metas até 2001, possibilitará estabelecer metas menores para 2002 e
2003, sem comprometer a trajetória desejada da razão dívida/PIB. É
importante lembrar que a própria estabilização da dívida /PIB colabora para a redução dos juros reais necessários e posterior superávit
primário requerido. Assim, o esforço fiscal inicial realizado durante o
triênio 1999-2001 é fundamental para possibilitar a definição de metas menores de superávits primários para os futuros exercícios.
Em relação aos níveis projetados de receitas e despesas,
considerou-se um pequeno aumento da receita do PIB em 2001 em
relação ao Projeto de Lei Orçamentária de 2000. Para 2002.e 2003,
projeta-se uma estabilidade da arrecadação como proporção do PIB.
O nível de despesas foi ajustado de forma a garantir a obtenção dos
superávits primários propostos.
O resultado nominal foi estabelecido a partir das metas de
superávit primário e das hipóteses de juros nominais e taxa de câmbio. As projeções para os resultados nominais, por sua vez, apontam
para pequenos déficits: 1,38, 0,38 e 0,54% do PIB em 2001, 2002 e
2003, respectivamente. Ao mesmo tempo, a dívida líquida do Governo Central apresenta uma pequena redução no período: de 27,85%
do PIB em 2001 para 25,88% do PIB em 2003.

Variáveis macroeconômicas utilizadas na projeção
2001
2002
Taxa de câmbio (12$/US$ - dei)
1,83
Taxa de juros nominal (% a.a.)
14,2
PIB (crescimento real %)
45
Esqueletos/Privatização
O
Dívida Líquida Governo Central (% PIB)
27,
Resultado Primário Governo Central (% PIB)
2,25
Resultado Nominal Governo Central (% PIB)
-1,38
A dívida líquida do Governo Central é igual à sua dívida
bruta (incluindo a base Monetária), líquida de seus ativos financeiros.
A dívida líquida total do Governo Central é medida pelo conceito de
competência (incluindo juros vencidos e não pagos) para o componente interno da dívida, e pêlo conceito de juros devidos (competência contratual) para o componente externo da dívida.
É importante ressaltar que tanto os valores de déficit nominal
quanto os de dívida dependem diretamente claa hipóteses macroeconômicas consideradas. Uma variável crítica para a detepninação do
estoque de dívida é a taxo de câmbio, dado que cerca' de 40% da
dívida bruta do setor público depende diretamente da mesma. Assim,
uma eventual desvalorização da taxa de câmbio pode representar um
maior nível de dívida para os próximos- anos. Ademais, a divulgação
do deflator implícito do PIB de 1999 pode trazer variações na razão
dívida/PIB, na medida em que afeta o seu denominador. Em 1999,
devido à mudança cambial : houve uma discrepância significativa entre
o IGP-D1 e o deflator implícito do PIB.. Nas projeções realizadas
acima, utilizou-se uma estimativa do deflator do PIB, que pode se
diferenciar do número a ' ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Por fim, os diversos passivos contingentes
apresentados no Anexo de Riscos Fiscais podem também contribuir
para um aumento do estoque de dívida. Dessa forma, embora o
cenário básico contemple uma queda da razão dívida/PIB, a definição
das metas de superávit primário levou em conta a possibilidade de
ocorrência dos vários fatores mencionados acima.
A trajetória da dívida líquida mostra, assim, que as metas
:propostas para o resultado primário, conjuntamente com o cenário
projetado, são suficientes para impedir o crescimento da dívida, mantendo uma política fiscal responsável.
ANEXO À MENSAGEM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial
(Art. 40 , § 4°, da Lei Complementar n° 101, de 2000)
Os objetivos da política econômica brasileira para os próximos anos seguem sendo a promoção do crescimento econômico
com estabilidade de preços. A convergência das políticas fiscal, monetária, creditícia e cambial e a continuidade das reformas estruturais
são essenpiais para a consecução destes objetivos.
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2003
1,89
12,28
45
7 04
26,j
2,2
-0.38

1,92
11,26
. 45
7,58
25 88
1,8
-0,54

O ajuste das contas públicas, particularmente após 1998,
representou um passo decisivo na construção de sólidos alicerces para
a recuperação do crescimento. É este ajuste que garante, em última
instância, a consolidação da estabilização monetária, base para o
crescimento sustentado e para a melhoria progressiva das condições
de vida da população brasileira. O cumprimento rigoroso das metas
fiscais e as mudanças estruturais que vêm sendo obtidas com a indispensável participação do Congresso Nacional são elementos decisivos para o ambiente de retomada do desenvolvimento brasileiro
que já começou a se manifestar. Estes elementos afastam novas pressões especulativas contra o Real, favorecem a queda da taxa de juros
doméstica e o aumento da poupança interna, por meio da redução da
necessidade de financiamento do setor público.
Na base do processo de convergência para uma situação .de
equilíbrio macroeconômico, com taxas expressivas de crescimento,
está a bem sucedida execução do Programa de Estabilidade Fiscal.
Com efeito, o resultado primário do setor público Consolidado de
1999 atingiu um superávit de 3,13% do PIB, cumprindo não só a
meta fiscal estabelecida para o ano, como também garantindo o cumprimento das metas fiscais pelo quinto trimestre consecutivo. Com
isso, foi dado o passo inicial para uma trajetória sustentável da relação dívida líquida/PIB. Para o ano 2000, a proposta orçamentária
fixou um superávit primário de 2,6% do PIB para o Governo Central,
em conformidade com o superávit primário de 3,25% do PIB estabelecido para o setor público consolidado. E para o exercício de
2001, a meta estabelecida neste Anexo para o Governo Central é de
2,25% do PIB, que eqüivale a R$ 28.120,8 milhões para uma estimativa do PIB de 2001 igual a R$ 1.249.813,09 milhões.
A partir do início de 1999, o Brasil optou por um regime de
livre flutuação da taxa de câmbio, não havendo, portanto, compromisso com a manutenção de qualquer nível ou faixa de flutuação para
a taxa de câmbio. A introdução deste regime permitiu remover restrições do balanço de pagamentos que se manifestaram com o agravamento das condições externas após a crise asiática. Os efeitos
positivos da mudança cambial foram logo sentidos em 1999: o déficit
em conta corrente foi rediaido de US$ 33,6 bilhões em 1998 para
US$ 24,4 bilhões em 1999. Além disso, este déficit foi amplamente
coberto pela entrada de investimento externo direto, que atingiu o
nível recorde de US$ 30 bilhões em 1999. O déficit comercial em
doze meses foi reduzido de US$ 6,6 bilhões ocorrido em 1998 para

29

k,
e.

t14,

um patamar abaixo de US$ 400 milhões no final do primeiro trimestre cld 2000, indicando que a desvalorização cambial do ano
passado e o crescimento da economia Mundial estão surtindo o efeito
desejado sobre as contas externas brasileiras. As exportações, beneficiadas com a mudança de preços relativos e os ganhos auferidos
de competitividade, continuam sua trajetória de crescimento verificada desde o segundo semestre do ano passado, reduzindo nossa
necessidade externa de financiamento.
Com a mudança no regime de câmbio, a política tionetária
ganhou maior liberdade, passando a orientar-se pelos efeitos do nível
de atividade e do câmbio sobre a taxa de inflação, em lugar de ser
determinada, como no arranjo anterior, pela necessidade de viabilizar
o fluxo de recursos externos necessário à sustentação da taxa de
câmbio. A política monetária tornou-se, assim, um elemento-chave
para a coordenação de expectativas, sendo esta a razão fundamental
para a adoção do regime de metas inflacionárias.
Nos próximos anos, além do compromisso com a livre flutuação da taxa de câmbio, o Governo pretende continuar a orientar a
política monetária para assegurar a consecução das metas inflacionárias. Desde julho de 1999, foi instituído o regime formal de metas
de inflação, tendo sido fixadas as metas anuais para o índice de
preços ao consumidor (IPCA) em 8% para 1999, 6% em 2000 e 4%
em 2001, admitida a variação de dois pontos percentuais para ciina e
para baixo, de forma a acomodar variações sazonais ou episódicos.
Em junho deste ano, considerando os resultados recentes de inflação,
bem como o objetivo de manter uma trajetória decrescente de forma
compatível à convergência da inflação brasileira para uma taxa equivalente à da economia internacional, foi estabelecida uma meta de
3,5% para 2002, também admiti6 a variação de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Do ponto de vista formal, é parte
integrante da nova sistemática de condução da política monetária que
implica alcance, pelo Banco Central do Brasil, da meta de inflação
estabelecida pelo Governo. O regime constitui a estratégia mais adequada, no atual contexto, para a manutenção da estabilidade de preços, ao deixar claros os meios usados pelo Banco Central do Brasil
para atingir este objetivo. Ao mesmo tempo, evidencia as restrições à
operação da polftica monetária, aumentando o grau de comprometimento do Governo com o processo de estabilização de preços.
O ajuste fiscal presente, as condições externas mais favoráveis e o novo regime cambial viabilizam uma trajetória decrescente
para a taxa de juros interna. Nos próximos anos, pode-se esperar
novas quedas das taxas reais de juros, dando continuidade ao movimento iniciado em março de 1999. Cabe registrar, a esse respeito,
que a taxa básica de juros (SELIC) reduziu-se, em termos reais, de
33,98% para 12,65% entre março de 1999 e março de 2000, utilizando-se a inflação projetada para os doze meses seguintes.
Em relação à política de crédito, o objetivo do Governo tem
sido a expansão do volume de operações creditícias, bem como a
redução dos custos da intermediação financeira. Várias medidas foram adotadas neste sentido, como redução do recolhimento compulsório sobre depósitos à vista (duas reduções em seis meses), a
eliminação dessa obrigatoriedade sobre depósitos a prazo, a redução
da alíquota do IOF incidente sobre operações de crédito a pessoas
físicas, além da criação da Cédula de Crédito Bancário, título decorrente de operação de crédito, de trâmite judicial mais simples e
eficaz.
Como conseqüência das medidas tomadas e de uma melhor
expectativa quanto ao cenário econômico, já se observa um aumento
do volume de crédito: além de uma diminuição do spread bancário.
No entanto, deve-se lembrar que os efeitos duradouros dessas medidas devem ocorrer no médio e longo prazor;.. Ainda, a elevação
desejada da relação crédito/PIB deverá concretizar-se de forma sustentada, para que o crédito para o consumo acompanhe a expansão
dos investimentos produtivos. Dessa forma, a manutenção da expansão do crédito, bem como a diminuição 'do custo dc intermediação
financeira continuarão a ser objetivo de política macroeconômica, de
forma a se tornar o crédito um canal importante de transmissão de
política monetária, com papel fundamental para a retomada do crescimento econômico.

A grade de parâmetros adotada no estabelecimento das metas
fiscais é reproduzida no quadro abaixo e fornece os parâmetros básicos com que se está trabalhando para os próximos anos, principalmente no que se refere a hipóteses de taxa de câmbio e taxa de
juros.

Parâmetros inIcroeconômicos utilizados na proje ão
2001
Taxa de Câmbio (R$/US$ - dez)
1,83
Taxa de juros nominal (% na)
14,2
PIB (crescimento real %)
4,5

2002
•L89
12,28
4,5

2003
1 92
li 26
4,5

ger
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É importante enfatizar que se tratam de hipóteses de trabalho ou cenários para os próximos anos, e não de objetivos ou compromissos
da política econômica.
' ANEXO DE METAS FISCAIS
LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Metas e Projeções Fiscais para Governo Central
(art. 42 , § 1 9 da Lei Complementar n 2 101, de 2000)
Discriminação

2001
Valor
% PIB
269.123 ,9.
21,53
241.002 2
19,28
28.120,8
225
-17.200,9
-1,38
360.900,0
27,85

1. RECEITA TOTAL
II. DESPESA TOTAL
III RESULTADO PRIMÁRIO (III)
IV. RESULTADO NOMINAL
V. DIVIDA LIQUIDA GOVERNO CENTRAL

2002
Valor
% PIB
291.933 ,6
21,53
262.107,2
19,33
29.826,4
2,20 '
-5.100,0
-0,38
374.800,0
26,61

2003
Valor
% PIB
315.904,8
21 53
289.497,5
19 73
26,407,2
1,80
-7.900,0
-0 54
393.300-0
25,88

R$ milhões médios de 2000
Discriminação

2001

2002

Valor
% PIB
254.236,5
21;53
227.671 2 _
19,8
26.565,3
_ 2,25
-16,2486
-1,38
340.936,8
27,85

1. RECEITA TOTAL
H. DESPESA TOTAL
UI. RESULTADO PRIMARIO_G-M
IV. RESULTADO NOMINAL
V. DIVIDA LIQUIDA GOVERNO CENTRAL

Valor
265.677,1
238.533.3
27.143
-4.641,3
341.090,5

% PIB
21 53
l93
2,20
,

2003
Valor
% PIB
277.632,6
21 53
254.424,
19 73
23.208 O
1,80
-6.942,9
-0,54
345.651 3
25 88

MEDIDA PROVISÓRIA N2 2.122-2, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.123-28, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.

Altera dispositivos da Lei n 2 9.649, de 27
de maio de 1998, que dispõe sobre á organização da Presidência da República e
dos Ministérios, e dá outras providências.

•0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota . a seguinte
•Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1 2 As sociedades seguradoras poderão operar o seguro
enquadrado no art. 1 2 , inciso I e § 1 2 , dá Lei n 2 9.656, de 3 de junho
de 1998, desde que estejam constituídas corno seguradoras especializadas nesse - seguro, devendo seu estatuto social vedar a atuação
em quaisquer outroS ramos ou modalidades.

Art. 1 2 A Lei n 2 9.649, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

§ 1 2 As sociedades seguradoras que já operam o seguro de
que trata o capuÉ deste artigo, -conjuntamente com outros ramos de
seguro; deverão providenciar á sua especialização até 1 2 de julho de
2091, a ser processada junto à Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP, mediante cisão ou outro ato societário pertinente.
§ V As sociedades seguradoras especializadas, nos termos
deste artigo, ficam subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde - ANS, que poderá aplicar-lhes, em caso de
infringência à legislação que regula os planos privados de assistência
4 saúde, as penalidades previstas na Lei n ! 9.656, de 1998, e na Lei
n2 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
§ 3! Caberá, exclusivamente, ao Conselho de Saúde Complementar - CONSU, nos termos da Lei n ! 9.656, de 1998, e à ANS,
nos termos da Lein 2 9.961, de 2000, disciplinar o seguro de que trata
cate artigo quanto às matérias previstas nos incisos 1 e IV do -art. 35A da referida Lei n2 9.656, de 1998, bem como quanto à autorização
de funcionamento ê à operação dá sociedades seguradoras especializadas.
§ 42 Enquanto as sociedades seguradoras não promoverem a
sua-especialização em 'saúde, nos termos deste artigo, ficarão sujeitas
fisCalização da SUSEP e da ANS, no âmbito de suas respectivas
Competências.
§ 52- As sociedades seguradoras especializadas em seguro
saúde, nos terrrios deste artigo, continuarão subordinadas às normas
sobre as aplicações dos ativos gargantidores das provisões técnicas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
Art. V Para efeito da Lei n2 9.656, de 1998, e da Lei n2
9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de
assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde
como operadora de plaho de assistência à saúde.
Art. 3 2 A sociedade seguradora que não se adaptar ao disposto nesta Medida Provisória fica obrigada a transferir sua carteira
de saúde para sociedade seguradora especializada já estabelecida ou
para operadora de planos privados de assistência à saúde, que venha
a apresentar o plano de sucessão segundo as normas fixadas pela
ANS.
Parágrafo único. Deverá ser observado o prazo limite de 12
de julho de 2001 para a transferência da carteira de saúde de que trata
o caput deste artigo.
•
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.122-1, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 5 2 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília; 26 de janeiro de 2001; l80113 9 da República.
•

Independência e

FERNANDO ,HENRIQUE CARDOSO
Silvam Gianni

--

"Art. 1 2 A Presidência da República é constituída,
essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela
Secretaria de Comunicação de Governo e pelo Gabinete de
Segurança Institucional.
§ 1 2 Integram a Presidência da República como
órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
- o Conselho de Governo;
II - o Advogado-Geral da União;
III - a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano; e
IV - o Gabinete do Presidente da República;
" (NR)
"Art. 22 À Casa Civil da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente
na coordenação e na integração das ações do Governo, na
verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos
atos presidenciais, na análise do mérito, da oportunidade e
da compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais, na publicação e preservação dos atos oficiais,
bem assim supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e supletivamente da
Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica
o Conselho do-Programa Comunidade Solidária, o Conselho
Deliberativo do Sistema de Proteção da Amaiônia, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, o Gabinete, duas Secretarias, sendo urna Executiva, até duas Subchefias, e um
órgão de Controle Interno." (NR)

"Art. 62 Ao Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República cómpete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas
atribuições, prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional, realizar o assessoraniento pessoal em
assuntos militares, coordenar as atividades de inteligência
federal e de segurança da informação, zelar pela segurança
pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, e de outras autoridades
ou personalidades quando determinado pelo Presidente da
República, bem assim pela segurança dos palácios . presidenciais e das residências do Presidente e Vice-Presidente da
República, tendo como estrutura básica o-Conselho Nacional
Antidro,gas, a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a
Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete, uma Secretaria
e uma Subchefia.
§ 1 2 Compete, ainda, ao Gabinete de Segurança
Institucional, coordenar e integrar as ações do Governo nos
aspectos relacionados com as atividades de prevenção do
uso indevido de substâncias entorpecentes que causern dependência física ou psiquica, bem como aquelas relacionadas
corri o tratamento, a recuperação e a reinserção social de
dependentes.
§ V A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional Antidrogas..
§ 3 2 Até que sejam designados os novos inembroke
instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos
recursos do.Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD será feitit . •
pela Secretaria Nacional Antidrogas, ad referendum "do
legiado, mediante autorização de seu presidente." (NR)
"Art. 72
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros
de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que
será presidido gelo Presidente da República, ou, por sua
determinação, pelo Chefe da Casa Civil, e secretariado por
um dos membros para este fim designado pelo Presidente da
República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, a serem
criadas em ato do Poder Executivo, coin a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de -um único Ministério.
§ 1 2 Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês
Executivos, cuja composição e funcionamento serão definidos' em ato do Poder Executivo.
" (NR)
"Art. 11.
Parágrafo único. Q Conselho de Defesa Nacional e
o Conselho da República terão como Secretários-Executivos,
respectivamente, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o Chefe da Casa Civil." (NR)
"Art. 13. Os Ministérios são os seguintes:

tenor;

"Art. 3 2 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, realizar a coordenação política do Governo, o relacionamento
com -o Congresso Nacional, a interlocução com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, partidos políticos e entidades da sociedade civil, tendo como estrutura básica o
Gabinete, a Subsecretaria-Geral e até duas Secretarias."
(NR)
"Art. 42 A. Secretaria de Comunicação de Governo
da Presidência da República compete _assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de
suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação e divulgação' social do Governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe a coordenação, supervisão e controle da publicidade dos _órgãos e
-das entidades da- Administração Pública Federal; direta e
indireta, e de sociedades sob controle da União, e convocar
redes obrigatórias de rádio e televisão, tendo como estrutura
básica o Gabinete e _até três Secretarias." (NR)
"Art. 5' À Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República compete assistir direta-e
imediatamente ao Presidente da República no desempenho
-de suas atribuições, especialmente ma formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano,
e promover, em articulação Com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governa:mentais, ações_e_ programas de urbanização, de habitação, de
saneamento básico e de transporte urbano,. tendo como esTrutura--bagietf Gãbirrere e áté rrês-Stertraruis."--(NR)

•

I - da Agricultura é do Abastecimento;
II - da Ciência e Tecnologia;
TH - das Comunicações;
IV - da Cultura.;
V - dá Defesa;
VI - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExVII - da Educação;
VIII - do Esporte e Turiàrno;
IX - da Fazenda; X - da Integração Nacional;
XI da Justiça;
.
XII - do Meio Ambiente;
XIII - de Minas e Energia;
XIV - do Planejamento, Orçamento e Gestão;
XV - do Desenvolvimento Agrário;
XVI - da Previdência e Assistência Social;
XVII - das Relações Rxteriores;
XVIII - da Saúde;
XIX - do Trabalho e Emprego;
XX - dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil, - o Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe da SecretariaGeral c o Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo
da Presidência da República e o Advogado-Geral da União."
(NR)
"Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são os seguintes:
1 - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) -política agrícola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços
mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive das
atividades pesqueira e -da heveictíltura;
c) mercado, comercialização . e abastecimento agro. • pecuário, Inclusive estoques reguladores re- estratégicos;
rd) informaçao agrícola; - --

-
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e) defesa sanitária animal e vegetal;
O fiscalização dos insumos utilizados nas atividades
agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados
animais-e vegetais, inclusive em ações de apoio às atividades
exercidas pelo Ministério da Fazenda, relativamente ao comércio exterior;
h) proteção, conservação e manejo do solo, voltados.
ao processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
1) cooperativismo e associativismo rural;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural; .
o) política relativa ao café, açúcar e álcool;
p) planejamento e exercício da ação governamental
nas atividades do setor agroindustrial canavieiro;
II - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle
das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
e) política espacial;
O política- nuclear;
g) controle da exportação de bens e serviços sensíveis;
ifi - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive
radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
é) controle e administração do uso do espectro de
racliofreqüências;
d) serviços postais;
IV - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
c) aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das -comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto;
V Ministério da Defesa:
a) Política de defesa nacional;
b) política e estratégia militares;
c) doutrina eplanejamento de emprego das Forças
Armadas;
d) projetos especiais de interesse da defesa nacional;
e) inteligência estratégica e operacional no interesse
da defesa;
f) operações militares das Forças Armadas;
g) relacionamento internacional das Forças Armadas;
h) orçamento de defesa;
i) legislação militar;
j) política de mobilização nacional;
1) política de ciência e tecnologia nas Forças Armadas;
m) política de comunicação social nas Forças Armadas;
n) política de remuneração dos niilitares e pensionistas;
o) política nacional de exportação de material de
emprego Militar, bem como fomento às atividades de :pes-'
cmis,a e desenvolvimento, produção e exportação em áreas de
interesse da- defesa e controle da exportação de material
bélico de natureza convencional;
p) atuação das Forças 'Armadas na preservação da
ordem pública, no eonibate a delitos transfronteiriços ou
ambientais, na defesa civil e no desenvolvimento nacional;
q) logística militar;
r) serviço Militar;
s) assistência à saúde, social e religiosa das Forças
Armadas;
t) constituição, organização, efetivos, adestramento
e aprestamento das forças navais, terrestres e aéreas;
u) política Marítima nacional;
v) segurança da navegação aérea-e do tráfego aguaviário e salvaguarda da vida humana no mar;
x) política aeronáutica nacional e atuação na póMica nacional de desenvolvimento das atividades aeroespaciais;
z) infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária;
VI - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia; normalização e qualidade industrial;
d) políticas de comércio exterior;
e) regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior;
O aplicação dos mecAnisrnos de defesa comercial;,

g) participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior;
h) formulação da política de apoio à micro empresa,
empresa de pequeno porte e artesanato;
i) execução das atividades de registro do comércio;
VII - Ministério da Educação:
a) política nacional de educação;
b) educação infantil;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens
e adultos, educação profissional, educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
d) avaliação, informação e pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
VIII - Ministério do Esporte e Turismo:
a) política nacional de desenvolvimento do turismo
e da prática dos esportes; ,
b) promoção e divulgação do turismo nacional, no
País e no exterior;
c) estímulo às iniciativas públicas e privadas de
incentivo às atividades turísticas e esportivas;
d) planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo e aos
esportes;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência
privada aberta;
b) política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e aduaneira;
•
c) administração financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e agências governamentais;
O preços em geral e arifas públicas e administradas;
g) fiscalização e controle do comércio exterior;
h) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica;
X - Ministério da Integração Nacional:
a) formulação e condução da política de desenvolvimento nacional integrada;
b) formulação dos planos e -programas regionais de
desenvolvimento;
c) estabelecimento de estratégias de integração das
economias regionais;
d) estabelecimento das diretrizes e prioridades na
aplicação dos recursos dos programas de financiamento de
que trata a alínea "c" do inciso 1 do art. 159 da Constituição
Federal;
e) estabelecimento das diretrizes e prioridades na
aplicação dos recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste
deste - F1NOR, do Fundo de Investimentos da Amazônia FINAM e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo - FUNRES;
0 estabelecimento de normas para cumprimento dos
programas de financiamento dos fundos ' constitucionais e
das programações orçamentárias dos fundos de investimentos regionais;
g) acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento nacional;
h) defesa civil;
i) obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica;
j) formulação e condução da política nacional de
irrigação;
1) ordenação territorial;
m) obras públicas em faixas de fronteiras;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e
das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito
Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de
deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da
política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) ouvidoria-geral;
j) ouvidoria das polícias federais;
1) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em
lei;
-1 i
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m) defesa dos bens e dos próprios da União e das
entidades integrantes da Administração Federal indireta;
n) articular, integrar e propor as ações do Governo
nos aspectos relacionados com as atividades de repressão ao
uso indevido, do tráfico ilícito e da produção não autorizada
de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica;
XII - Ministério do Meio Ambiente:
a) política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
b) política de preservação, conservação e utilização
sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e florestas;
c) proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade
ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais;
d) políticas para integração do meio ambiente e
produção;
e) políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e
0 zoneamento ecológico-econômico;

nuclear;
Gestão:
nal;

XIII - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticbs;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive
XIV - Ministério do Planejamento, Orçamento e
a) formulação do planejamento estratégico nacio-

b) avaliação dos impactos sócio-econômicos das
políticas e programas do Governo Federal e elaboração de
estudos especiais para a reformulação - de políticas;
c) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura sócio-econômica e 'gestão dos
sistemas cartográficos e estatísticos nacionais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação do plano pinrianual de investimentos e dos orçamentos anuais;
e) viabilização de novas fontes de recursos para os •
planos de governo;
O formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentos
externos de projetos públicos com organismos multilaterais e
agências governamentais;
g) coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
h) formulação de diretrizes e controle da gestão das
empresas estatais;
i) acompanhamento do desempenho fiscal do setor
público;
j) administração patrimonial;
1) política e diretrizes para modernização do Estado;
XV - Ministério do Desenvolvimento Agrário:
a) reforma agrária;
b) promoção do desenvolvimento sustentável do
segmento rural constituído pelos agricultores familiares;
.

cial:

XVI - Ministério da Previdência e Assistência Soa) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidadés estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio, a delegações, comitivas e representações
brasileiras em agências e organismos internacionais e mul=
•tilaterais;
.
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
•
b) coordenação e fiscalização do Sistema único de
Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos
trabalhadores e dos índios;
d) informações de saúde;
'e) insumos críticos para a saúde;
O ação preventiva em geral, vigilância e controle
sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho e Emprego:
a) política e diretrizes para a geração de emprego e
renda e de apoio ao trabalhador;
b) política e diretrizes para a modernização das
relações de trabalho;
c) fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho
portuário, bem como aplicação das sanções previstas em
normas legais ou coletivas;
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d) política salarial;
e) formação e desenvolvimento profissional;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário c aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1 2 Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente
da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios com os diferentes níveis da Administração Pública.
§ 5 2 Compete às Secretarias de Estado:
I - dos Direitos Humanos, a que se refere o inciso X
do art. 16:
a) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente e das minorias;
b) defesa dos direitos das pessoas portadoras de
deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária;
fif - de Assistência Social a que se refere o inciso
XV do art. 1.6:
a) política de assistência social;
b) normatização, orientação, supervisão e avaliação
dá execução da política de assistência social;
§ 6 2 A' competência atribuída ao Ministério da Integração Nacional de que trata a alínea "1", inciso X, será
exercida em conjunto com o Ministério da Defesa.
§ 7" A competência atribuída ao Ministério do Meio
Ambiente de que trata a alínea . "f", inciso XII, será exercida
em conjunto com os Ministérios da Agricultura e do Abastecimento, do Desenvolviniento, Indústria e Comércio Exterior e da Integração Nacional.
§ 8-5 A competência relativa aos direitos dos índios,

atribuída ao Ministério da Justiça na alínea "c", inciso XI,
inclui o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas
em prol das comunidades 'indígenas.
§9! A competência de que trata a alínea "m" do
inciso I será exercida pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, quando baseada em recursos do Orçamento
Geral da 'União, e pelo Ministério de Minas e Energia, quando baseada em recursos vinculados ao Sistema Elétrico Nacional.
§ 10_ No exercício da competência de que trata a
alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, relativa ao
fomento à pesca e à aqiiicultura, o Ministério da Agricultura.
e do Abastecimento deverá:
- organizar e manter o Registro Geral da Pesca
previsto no art. 93 do Decreto-Lei n' 221, de 28 de fevereiro
de 1967;
fl - .conceder licenças, permissões e autorizações
para o exercício da pesca comercial e artesanal e da aqüicultura nas áreas de pesca do Território Nacional, compreendendo as águas continentais e interiores e o mar territorial,
da Plataforma Continental, da Zona Econômica Exclusiva,
áreas adjacentes e águas internacionais, para captura de:
a) espécies altamente migratórias, conforme Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, excetuando-se os mamíferos marinhos;
b) espécies subexplotadas ou inexplotadas;
" c) espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, observado o disposto no parágrafo seguinte;
III - autorizar o arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca para operar na captuta das espécies de
que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso anterior, exceto nas
águas interiores e no mar territorial;
IV - autorizar a operação de embarcações estrangeiras de pesca, nos casos previstos ern acordos internacionais de pesca firmados pelo Brasil, a exercer suas ati- •
vidades nas condições e nos limites estabelecidos no respectivo pacto;
V - estabelecer medidas que permitam o aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros altamente migratórios c dos que estejam subexplotados ou inexplotados;
VI - fornecer ao Ministério do Meio Ambiente os
da
dos do Registro Geral da Pesca relativos às licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca . p aqiiicultura,
para fins de registro automático dos beneficiários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais;
VII - repassar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA cinqüenta por cento das receitas das taxas ou dos serviços
cobrados em decorrência das atividades relacionadas no inciso II, que serão destinados ao custeio das atividades de
fiscalização da pesca e da aqiiicultura;
VIII - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca,
a produção e comercialização do pescado e interesses do
setor neste particular.

§ 11. No exercício da competência de que trata a
alínea "h" do inciso XII do capat deste artigo, nos aspectos
relacionados à pesca, caberá ao Ministério do Meio Ambiente:
I - fixar as riormas, critérios e padrões de uso para
as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplofação, assim definidas com base nos melhores dados científicos existentes, excetuando-se aquelas a que se refere a
alínea "a" do inciso II do parágrafo anterior;
II - subsidiar, assessorar e participar, em interação
com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e
eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a
interferência em interesses nacionais sobre a pesca.
§ 12. Caberá ao Departamento de Polícia Federal,
inclusive mediante a ação policial necessária, coibir a turbação e o esbulho possessórios dos bens e dos próprios da
União e das entidades integrantes da Administração Federal
indireta, sem prejuízo da responsabilidade das Polícias Militares dos Estados pela manutenção da ordem pública.
§ 13. Fica criada a Divisão de Conflitos Agrários e
Fundiários, no âmbito do Departamento de Polícia Federal,
com sede na unidade central e representação nas unidades
descentralizadas, na forma do regulamento.
§ 14. Caberá à Divisão de que trata o parágrafo
anterior a coordenação; o acompanhamento e a instauração
dos inquéritos relacionados aos conflitos agrários ou fundiários c os deles decorrentes, quando se tratar de crime de
competência federal, bem assim a responsabilidade pela prevenção e repressão desses crimes, além de outras atribuições
que lhe forem cometidas em regulamento." (NR)

CFGE, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de
Avaliação de Créditos ao Exterior, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e
até seis Secretarias;
IX - do Ministério da Integração Nacional o Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Conselho Administrativo da Região
Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, o Conselho Nacional de Defesa Civil e até cinco
Secretarias;
X - do Ministério da Justiça a Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos, o Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, o Conselho Nacional de Polftica Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Trânsito, o
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho
Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal Gestor
do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o
Departamento de Polícia Federal, o Departaniento de Polícia
Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União e até
quatro Secretarias;
XI - do Ministério do Meio Ambiente o Conselho
Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho NaCional de Recursos Hídricos, o
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro e até cinco Seeretarias;

"Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Mi-

XII - do Ministério de Minas e Energia até -duas
Secretarias;

- Secretaria-Executiva, exceto nos Ministérios da
Defesa e das Relações Exteriores;

XIII - do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão a Comissão de Financiamentos Externos, a Assessoria Econômica e até sete Secretarias;

nistério:

Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se refere o inciso I, a- lém da supervisão e da
era:ordenação das Secretarias integrantes da ~atura do Ministério, exceto das Secretarias de Estado, exercei- as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§

§ 35 Poderá haver na estrutura básica de cada Mi,
nistério, vinculado à Secretaria-Executiva, um órgão responsável pelas atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças." (NR)
"Art., 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
o Conselho Nacional de Política Agrícola, o Conselho Deliberativo da Política do Café, a Comissão Especial de Recursos, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, o Instituto Nacional de Meteorologia e até quatro
Secretarias;

XIV - do Ministérie do Desenvolvimento Agrário o
Co
nselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável:e
até duas Secretarias;
XV - do Ministério da Previdência e :Á si
Social a Secretaria de Estado de Assistência Socia1,43•Con=
saibo Nacional de Previdência Social, o Conselho Nacional
de Assistência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complem'entar e até duas Secretarias;
XVI - do Ministério das Relações Exteriores o Cerimonial, a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a
Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as
missões diplomáticas pertnanentes, as repartições consulares,
o Conselho de Política Externa e a Comissão fie Promoções;
XVII - do Ministério da Saúde o Conselho Nacional
de Saúde e até quatro Secretarias;

II - do Ministério da Ciência e Tecnologia o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional dê Informática e Automação, o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, o Instituto Nacional de Tecnologia, a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança e até quatro Secretarias;

XVIII - do Ministério do Trabalho e Emprego o
Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho Nacional de
Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo' de Serviço, o Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador e até três Secretarias;

III - do Ministério das Comunicações até duas Se-

XIX - do Ministério dos Transportes a Comissão
Federal de Transportes Ferroviários - COFER e até 'três
Secretarias;

cretarias;

IV - do Ministério da Cultura o Conselho Nacional
-de Política Cultural, a Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura, a Comissão de Cinema e até quatro Seeretarias;
V - do Ministério da Defesa o Conselho de Aviação
Civil. o Conselho Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o Contando do Exército, o Comando da Aeronáutica,
o Estado-Maior de Defesa, a Escola Superior de Guerra, o
Hospital das Forças Armadas, o Centro de Catalogação das
Forças Armadas, a Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa, até três Secretarias c um órgão de
Controle Interno;
VI - do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior o-Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação e até quatro Secretarias;
VII - do Ministério da Educação o Conselho Nacional de Educação, O Instituto Benjamin- Constant, o Instituto Nacional de Educação .de Surdos e até cinco Secretarias;
VIII - do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendaria, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados,
de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a Comissão de Coordenação de
Controle Interno, os l, 2 2 e 3 2 Conselhos de Contribuintes,
o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação -

cretaria.

XX - do Ministério do Esporte e Turismo uma Se-

•
§ 1 2 O Conselho de Política Externa, a que se refere
o inciso XVI, será presidido pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo
Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 2 As Secretarias de Estado dos Direitos Humanos e de Assistência Social serão compostas de até duas
secretarias finalístieas.
§ 3' Os órgãos colegiados integrantes da estrutura
do Ministério cio Trabalho e Emprego terão composição tripartitc, observada a paridade entre representantes dos trabalhadores c dos empregadores, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo.
•
.§ 42 Ao Conselho de Aviação Civil, presidido pelo
Ministro de Estado cia Defesa e composto na forma estabelecida em regulamento pelo Poder Executivo, compete
propor a política relativa ao setor de aviação civil, observado
o disposto na Lei Complementar n 2 97, de 9 de julho de
1999." (NR)
"Art. 17. São transformados:
1 - a Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República;
II - o Ministério do Planejamento e Orçamento, em
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

";.• n
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- o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos, e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio
Ambiente;
IV - o Ministério da Educação e do Desporto, em
Ministério da Educação;
V - o Ministério do Trabalho, em Ministério do
Trabalho e Emprego;
VI - o Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, em Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior;
VII - o Conselho Federal de Entorpecentes, em
Conselho Nacional Antidrogas;
VIII - o Ministério da Marinha, em Comando da
Marinha;
IX - o Ministério do Exército, em Comando do
Exército;
X - o Ministério da Aeronáutica, em Comando da
Aeronáutica;
XI - a Casa Militar da Presidência da República, em
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e
XII - o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de PolítiCa Fundiária em Ministério do Desenvolvimento Agrário." (NR)
"Art. 18.
•
I - para o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão:
e) da Secretaria de Estado de Planejamento e Avaliação do Ministério da Fazenda.

blica:

III - para a Casa Civil da Presidência da Repú-

a) administrativas, da Secretaria-Geral da Presidência da República;
b) da Imprensa Nacional;
c) do Arquivo Nacional;
IX - para o Ministério da Integração Nacional as da
Secretaria Especial de Políticas Regionais da Câmara de
Políticas Regionais do Conselho de Governo;
X para a Fundação Nacional de Saúde - FNS do
Ministério da Saúde, que passa a denominar-se Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, as da Fundação Nacional do
índio do Ministério 'da Justiça, relacionadas com a assistência à saúde das comunidades indígenas;
XI - da Casa Militar da Presidênpia da República
para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;
XII - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário 'de Política Fundiária para o Ministério do Desenvcilvimento Agrário." (NR.)
"Art. 19.
X - o Ministério da Administração .Federal e Reforma do Estado;
XI - a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
XII - o Gabinete a que se refere o inciso I do art. 4=
da Lei n 9 9.615, de 24 de março de 1998;
XIII - o Alto Comando das Forças Armadas; e
XIV - o Estado-Maior das Forças Armadas." (NR)
"Art. 22-A. Ficam extintos os cargos de SecretárioGeral da Presidência da República, de Secretário de Assuntos Estratégicos -da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da Presidência da República,
de Ministro de Estado da Administração 'Federal e Reforma
do Estado, de Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de Ministro de Estado do Trabalho, de Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, de Ministro
de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal; de Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, de Ministro de Estado da Marinha, de Ministro
de Estado do Exército, de Ministro de Estado da Aeronáutica, de Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Ministro de Estado de
Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário; de Ministro de Estadó Extraordinário dos Esportes, de Secretário
de Estado de Comunicação de Governo e de SecretárioExecutivo do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário
de Política Fundiária." (NR)
"Art. 24-A. São criados os cargos de Ministro de
Estado da Defesa, de Ministro de Estado Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República, de Ministro de Estado da Integração Nacional,
de Ministro de Estado da Educação, de Ministro de Estado
do Trabalho e Emprego, de Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de Ministro de
Estado do Meio Ambiente, de Ministro de Estado do Esporte
e Turismo, de Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, de Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e de Ministro de Estado Chefe da Secretaria
de Comunicação de Governo da Presidência da República."
(NR)-

"Art. 24-B. O cargo de Natureza Especial de Advogado-Geral da União fica transformado em cargo de Ministro de Estado." (NR)
"Art. 25-A. São criados, os cargos de Secretário
Especial de Desenvolvimento Urbano, de Secretário de Estado de Assistência Social, de Secretário de Estado dos Direitos Humanos, de Comandante da Marinha, de Comandante do Exército e de Comandante da Aeronáutica.
* 1 2 Os cargos de que tratam o caput deste artigo
são de Natureza Especial.
§ 2 O titular do cargo de Secretário Especial de
Desenvolvimento Urbano terá prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.
§ 3 2 A remuneração dos cargos de Secretário de
Estado e de Comandante de que trata o caput é de R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais)." (NR)
"Art. 27.
§ 10. Os recursos provenientes da alienação de bens
imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência deverão ser integralmente destinados- a programas de
assistência social do Ministério da Previdência e Assistência
Social." (NR)
"Art. 28. É o Poder Executivo autorizado a manter
os servidores e empregados da Administração Federal direta
e indireta, ocupantes ou não de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 31 de
dezembro de 1998, se encontravam à disposição de órgãos
da Administração direta.
§ l 2 Aos servidores e empregados que, em 31 de
dezembro de 1998, se encontravam requisitados e em exercício nos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Administração Federal e Reforma do Estado, aplica-se o
disposto no parágrafo único do art. 2 2 da Lei n= 9.007, de 17
de março de 1995, enquanto permanecerem em exercício no
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 22 Ficam mantidas no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão as funções de que trata o art. 20 da
Lei n 2 8.216, de 13 de agosto de 1991, até que sejam dispensades seus ocupantes, quando, então, serão consideradas
extintas." (NR)
"Art. 28-A. O Centro de Informática do IPEA e o
respectivo patrimônio ficam transferidos da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Parágrafo único. Os servidores do Centro de Informática do IPEA, transferidos para o Ministério do Orçamento e Gestão em l' de janeiro de 1999, passam a
integrar novamente o quadro de pessoal do IPEA." (NR)
"Art. 28-B. Ficam transferidos da Fundação Nacional do índio do Ministério da Justiça para a FUNASA:
I - os Postos de Saúde e Casas do índio mantidas
péla Fundação Nacional do índio para assistência à saúde
dás comunidades indígenas;
II - os bens móveis, imóveis, acervo documental e
equipamentos, inclusive veículos, embarcações e aeronaves,
que se destinem ao exercício das atividades de assistência à
saúde do índio.
§ 1 2 Ficam redistribuídos da Fundação Nacional do
ín
dio do Ministério da Justiça para a FUNASA os cargos de
provimento efetivo, ocupados ou vagos em 31 de dezembro
de 1998, que se destinem ao exercício das atividades de
assistência'à saúde do índio.
§ 22 Os servidores ocupantes dos cargos redistribuídos na forma do parágrafo anterior, sem prejuízo de seus
direitos e vantagens, serão lotados na área específica de
saúde do índio da Fundação Nacional de Saúde.
§ 3' As transferências de que tratam os incisos I e
II serão efetivadas até 15 de dezembro de 1999, ficando,
desde já, referidos bens à disposição da FUNASA, sem
prejuízo das atividades operacionais a eles pertinentes."
(NR)
"Art. 29. É o Poder Executivo autorizado a re7
manejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 1999, em favor
dos órgãos extintos, transformados, transferidos, incorporados ou desmembrados por esta Lei, mantida a mesma classificação funcional-programática, expressa por categoria de
programação em seu menor nível, conforme definida no art.
6= , § l, da Lei n = 9.692, de 27 de julho de 1998, inclusive
os títulos, descritores, dietas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de
despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e
identificadores de uso.
§ 1 2 Aplicam-se os procedimentos previstos no Caput aos créditos antecipados na forma estabelecida no_art. 72
da Lei n' 9.692, de 1998.

§ 2= Aplicam-se os procedimentos previstos no eaput às dotações orçamentárias do Ministério da Justiça alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que
trata o § 1 2 do art. 6 2 ." (NR)
"Art. 29-A. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor ou transferir as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2000, consignadas no
Programa de Desenvolvimento Social na Faixa de Fronteira,
do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração
Nacional, mantidos os respectivos detalhamentos por esfera
orçamentária, grupos de despesas, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso." `(NR)
"Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto,
na estrutura regimental dos Ministérios, dos órgãos essenciais e da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, sobre as competências e atribuições, denominação das unidades e especificação dos cargos." (NR)
"Art. 37. São criados:
I - na Administração Pública Federal, mil, seiscentos e sessenta e oito cargos em comissão e funções gratificadas, sendo mil, quinhentos e setenta e quatro do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS e noventa e
quatro funções gratificadas, asSim distribuídos: vinte e quatro DAS 6; cento e quarenta e dois DAS 5; duzentos e
oitenta e três DAS 4; trezentos e treze DAS 3; oitocentos c
doze DAS 1; e noventa e quatro FG 1;
III - na Administração Pública Federal, em caráter
temporário, pelo prazo de até cento e oitenta dias, contados
de 10 de junho de 1999, mil duzentos e trinta e -três cargos
em comissão e funções gratificadas, sendo quatrocentos e
quarenta e nove do Grupo-Direção e Assessoraniento Superiores - DAS e setecentas e oitenta e quatro funções gratificadas, assim distribuídos: dez DAS 3; duzentos e oitenta
e dois DAS 2; cento e cinqüenta e sete DAS 1; cento e'
cinqüenta e seis FG 1; cento e setenta e oito FG 2; e
quatrocentas e cinqüenta FG 3." (NR)
"Art. 37-A. Ficam extintos seis mil, setecentos e
nove cargos em comissão e funções gratificadas, -sendo seis
de Natureza Especial, duzentos e quarenta e um cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
DAS 2, e seis mil, quatrocentas e sessenta e duas funções
gratificadas, assim distribuídas: mil, novecentas e setenta e
seis FG 2 e quatro mil, quatrocentas e oitenta e seis FG 3."
(NR)
"Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de
junho de 2001, sobre a organização, reorganização, denominação de cargos e funções e 'fuficionamento dos órgãos e
das entidades -da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais." (NR)
"Art. 42.
V - pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão." (NR)
"Art. 43. Os cargos efetivos Vagos, ou que venham
a vagar dos órgãos extintos, serão remanejados para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para redistribuição e os cargos em comissão e funções de confiança,
transferidos para a Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para utilização ou extinção de acordo com o interesse da Administração Pública.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de
inventariança e nos termos fixados chi decreto, poderão ser
retnanejados para o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, com os respectivos ocupantes, os cargos e as
funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores." (NR)
"Art. 43-A. No processo de inventariança do Estado-Maior das Forças Armadas, as gratificações a que se
referem os arts. II e 13 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro
de 1992, poderão ser remanejadas para o Ministério da Defesa nos quantitativos e valores necessários." (NR)
"Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado .o
quadro de provimento efetivo do Ministério de Esporte e
Turismo, fica o Ministro de Estado do Esporte ã Turismo
autorizado a requisitar servidores da Administração Federal
direta pára ter exercício naquele órgão, independentemente
da função a ser exercida." (NR)
"Art. 45. Até que sejam aprovadas as estnnuras
regimentais dos órgãos essenciais e de assessoramento da
Presidência. da República, das Secretarias de Estado e dos
Ministérios de que trata o art. 13, são mantidas as estruturas,
as competências, inclusive as transferido, as atribuições, a
denominação das unidades e a especificação dos respectivos
cargos, vigentes em 29 de julho de 1999, observadas as
alterações introduzidas por lei." (NR)
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"Art. 48. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
•
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando
irregular sua Ocupação, serão-objeto de reintegração de posse
liminaremfavor da União, independentemente do tempo em
que o imóvel estiver ocupado.
§ 1 2 O Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, por intermédio do órgão responsável pela administração dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2 Julgada improcedente a ação de reintegração
. de posse em decisão transitada em julgado, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, colocará o imóvel à disposição do juízo dentro de cinco dias da intimação para
fazê-lo." (NR)
"Art. 48-A. O caput do art. 18 da Lei n' 7.998, de
11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. É instituído o Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, composto
por representação de trabalhadores, empregadores e-órgãos e
entidades governamentais, na forma estabelecida pelo-Poder
Executivo." (NR)
"Art. 49. O caput e o § 5' do art. 3' da Lei n2
8.036, de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 3 2 O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto
por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e
entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder
Executivo.
§ 5' As decisões do Conselho serão tomadas com a
presença da- maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
" (NR)
"Art. 50. O art. 22 da Lei n' 9.028, de 12 de abril
de 1995, passa a. vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. A Adyocacia,Geral da União e os seus
órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam
autorizados a representar judicialmente os titulares e os
membros dos Poderes da República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição,
bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da
Presidência da República, de autarquias e fundações públicas
federais, e de cargos de natureza especial, de direção e
assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada representando perante o
Miaistério Público, quarido vítimas de crime, quanto a atos
praticados no exercício de suas atribuições constitucionais,
legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das
Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpos e mandado de segurança
em defesa dos agentes_públicos de que trata este artigo.
P O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos cargos ou funções referidos no caput, e ainda:
aos designados para a execução dos regimes
especiais-previstos na Lei n 2 6.024, de 13 de março de 1974,
nos Decretos-Leis n 2 73, de 21 de novembro de 1966, e
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; e
'II - aos militares das Forças Armadas quando, em
decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal
ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial.
§ 2.2 O Advogado-Geral da União, em ato próprio,
poderá disciplinar a representação autorizada por este artigo." (NR)
"Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a atribuir a órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
. diverso daquele a que- está atribuída a competência, a responsabilidade pela execução das atividades de administração
de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais, orçamento e finanças e de controle interno." (NR)
"Art. 6L Nos conselhos de administração -das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e delirais empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito-a voto, haverá sempre um membro indicado pelo
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão."
(NR)
Art. 2' O art. 2' da Lei n 2 7.735, de 22 de fevereiro
de
com a redação dada pela Lei n 2 7.804, de 18 de julho de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 2 É criado o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente c dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
entidade autárquica de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério
do Meio Ambiente, com a finalidade de executar as políticas
nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais
riermanentes relativas à preservação, à conservação e ao uso
aistentável dos recursos ambientais e sua fiscalização e con-

trole, bem como apoiar o Ministério do Meio Ambiente na
execução das ações supletivas da União, de- , conformidadecom a legislação em vigor . e as diretrizes daquele Ministério.

§ 3 2 O Conselho de Defesa Nacional terá MIM Secretaria-Executiva para execução das atividades permanentes
necessárias ao exercício de sua competência constitucional."
(NR)

Parágrafo único. -O Poder Executivo disporá, até 30
de abril de 1999, sobre a estrutura regimental do IBAMA."
(NR)

"Art. 4 2 Cabe ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República executar as atividades
permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional - CDN.

Art. 32 Os uns. 8' e 9 2 da Lei n 2 9.069, de 29 de
junho de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"ArL 8'
II - Ministro de Estado clo Planejamento, Orçamento e Gestão;
" (NR)
"Art. 92
III - Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão;.
" (NR)
Art. 4' Fica criada a Comissão de Coordenação dits
atividades de Meteorologia. Climatologia e Hidrologia - CMCH, vinculada ao Ministério da , Ciência c Tecnologia,. com a finalidade de
coordenar a política nacional para o setor, a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.
Art. 5 2 É o Poder Executivo autorizado a:
- extinguir a Fundação Centro Tecnológico para
Informática, instituída em conformidade com o disposto nos arts. 32
a 39 da Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984, bem como transferir
para o Ministério da Ciência e Tecnologia as respectivas competências, e remanejar, transpor e transferir as dotações aprovadas na
Lei Orçamentária Anual, mantidos os respectivos detalhamentos por
esfera orçamentária, grupo de despesas, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso;
II - transferir o Centro de Tecnologia Mineral CETEM, de que trata a Lei n 2 7.677, de 21 de outubro de 1988, do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq para o Ministério da Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único. Aplica-se à autorização de que trata este artigo o disposto no art. 27 da Lei n' 9.649, de 1998.
Art. 62 Ficam transferidas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário de Política Fundiária as atribuições relacionadas com a
promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares.
Art. 7' A Lei n" 9.257, de 9 de janeiro de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22 O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia reunir-se-á mediante convocação determinada peto
Presidente da República, que presidirá cada sessão de instalação dos trabalhos.
§ l Na ausência do Presidente da República, este
designará inn vice-presidente, dentre os membros representantes do Governo Federal, que exercerá a presidência da
reunião.

§ 22 O Conselho será constituído de membros designados pelo Presidente da República e terá a seguinte
composição:
I - oito representantes do Governo Federal;
II - oito representantes dos produtores e usuários de
ciência e tecnologia, e respectivos suplentes, com mandato
de três anos, admitida unia única recondução.
§ 32 A representação dos produtores e usuários de
ciência e tecnologia será renovada a cada ano, com a substituição parcial de seus membros.
§ 42 A participação no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia não será remunerada.
§ 5 2 A critério do Presidente da República, poderão
ser convocadas outras personalidades para participar das reuniões do Conselho.
§ 62 O Conselho poderá constituir, sob a coordenação de qualquer dos seus membros, comissões de trabalho
temáticas setoriais, temporárias, que poderão incluir representantes estaduais, dos trabalhadores, dos produtores e dos
usuários de ciência e tecnologia e da comunidade científica
e tecnológica." (NR)
"Art. 5 2 -A. Para os efeitos do disposto no § 3 2 do
art. 2 2 desta Lei, a próxima renovação da representação dos
produtores e usuários de ciência e tecnologia far-se-á mediante a escolha de representantes com mandatos de um,
dois e três anos, na forma do regulamento." (NR)
Art. 8 9 A Lei n' 8.183, de 11 de abril de 1991, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22

Parágrafo único. Para o trato de problemas específicos da competência do Conselho de Defesa Nacional,
poderão ser instituídos, junto ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, grupos e comissões
especiais, integrados por representantes de órgãos e entidades, pertencentes ou não à Administração Pública Federal." (NR)
"Art. 6 2 Os órgãos- e as entidades de Administração
Federal realizarão estudos, emitirão , pareceres e prestarão,
toda a. colaboração de que o Conselho de Defesa Nacional
necessitar, mediante solicitação de sua Secretaria-Executiva." (NR)
Art. 9' O art. 52 da Lei n' 8.854, de 10 de fevereiro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Fica o Poder ExeCtitivo autorizado a dispor sobre a estrutura, vinculação e denominação
dos cargos em comissão, funções de confiança e das unidades da Agência Espacial Brasileira." (NR)
Art. 10. O art. 7 2 da Lei n2 5.537, de 21 de novembro de 1968, cota-as alterações do Decreto-Lei n e 872, de 15 de
setembro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7 2 O Fundo National de Desenvolvimento da
Educação - INDE será administrado por um Conselho Deliberativo constituído de nove membros, conforme disposto
em regulamento." (NR)
Art. 11. O art. 22 da Lei n2 7.668, de 22 de agosto
de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22
/II - realizar a identificação dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, proceder ao reconhecimento, à
delimitação e à demarcação das terras por eles. ocupadas e
conferir-lhes a correspondente titulação.
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares FCP é também parte legftirita para promover o registro dos
títulos de propriedade nos respectivos cartórios imobiliários."(NR)
•
"Art. 81.
- for posto à disposição exclusiva do Ministério
da Defesa ou de Força Armada diversa daquela a que pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de natureza
militar;
" (NR)
permanente:

Art. 12. Enquanto não dispuser de quadro de pessoal

I - aplicam-se aos servidores ciyis e aos Militares
em exercício no Ministério da Defesa as normas vigentes para os
servidores civis e militares em exercício nos órgãos da Presidência da
República, em especial as referidas no art. 20 da Lei n 2 8.216, de 13
de agosto de 1991, no § 4 2 do art. 93 da Lei ri' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e nos arts. 11 e 13 da Lei n 2 8.460, de 17 de
setembro de 1992;
Ir - os servidores e empregados requisitados por
órgãos eujas atribuições foram transferidas para o Ministério da Integração Nacional poderão permanecer à disposição do referido Mi,
nistério, aplicando-se-lhes o disposto no parágrafo único do art. 2 2 da
Lei n 2 9.007, de 17 de março de 1995;
III - o Ministério do Desenvolvimento Agrário poderá requisitar servidores_da Administração Federal direta para ter
exercício naquele órgão, independentemente da função a ser exercida. .
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e
até que se cumpram as condições definidas neste artigo, as requisições de servidores para os Ministérios da Defesa e da Integração
Nacional serão irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas.
Art.. 13. Fica alterada para Fundo Nacional- Antidrogas - FUNAD a denominação do Fundo de Prevenção, .Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas -.. FUNCAB, instituído
pela Lei n 2 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pela Lei n2
8.764, de 20 de dezembro de 1993, e ratificado pela Lei n 2 9.240, de
22 de dezembro de 1995, bem como transferida a sua gestão do
âmbito do Ministério da Justiça para a Secretaria Nacional Antidrogas
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Art. 14. Fica alterada para FUndo do . Ministério da
Defesa a denominação do Fundo do Estado-Maior das Forças Armadas - Fundo do EMFA, instituído pela Lei n 2 7.448, de 20- de
dezembro de 1985.
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Art. 15.0 art. 15 da Lei n 2 5.604, de 2 de setembro
de 1970, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Aplica-se ao HCPA o regime de
impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas." (NR)
Art. 16. O prazo a que se refere o art. 27 da Lei n'
9.650, de 27 de maio de 1998, fica prorrogado para 30 de junho de
2003.
Art. 17. O caput do art. 3 2 da Lei n' 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32 Fica criada a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, órgão da Presidência da República, que,
na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá a seu cargo planejar, executar, coordenai;
supervisiormr e controlar as atividades de inteligência do
País, obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas nos termos desta Lei." (NR)
Art..18. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, constituída por força da Lei n' 5.862, de
12 de dezembro de 1972, fica vinculada ao Ministério da Defesa.
Art. 19. -O Presidente da República fica autorizado a
delegar aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União as
atribuições que lhe são conferidas por lei e que não integram as suas
competências constitucionais privativas.
Art. 20. Ressalvadas as competências do Conselho
Monetário Nacional, ficam transferidas para o Ministério da Fazenda
as estabelecidas na Lei n 2 5.768, de 20 de dezembro de 1971, no art.
14 da Lei 1127.291 , de 19 de dezembro de 1984, e nos Decretos-Leis
n= s 6.259, de 40 cle fevereiro de 1944, e 204, de 27 de fevereiro de
1967, atribeiclã ao Ministério da Justiça.
§ 1 2 A operacionalização, a emissão das autorizações e a fiscalização das atividades , de que trata a Lei n' 5.768, de
1971, ficam a cargo da Caixa Econômica Federal, salvo nos casos
previstos no § 2 ! deste artigo.
§ 22 Os pedidos de autorização para a prática dos
atos a que se refere a Lei mencionada no § I' deste artigo, em que a
Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira seja
parte interessada, serão analisados e decididos pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.
§ As autorizações serão concedidas a título precário e por evento promocional, que não poderá exceder o prazo de
doze meses.
Art. 21. A Lei n" 9.984, de 17 de julho de 2000,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
"Art. 4'
XVIII - participar da elaboração do Plano Nacional
de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação.
" (NR)
"Art. 18-A. Ficam criados, para exercício exclusivo
na ANA:
1 - cinco Cargos Comissionados de Direção - CD,
sendo: um CD 1 e quatro CD II;II - cinqüenta e dois Cargos de Gerência Executiva
- CGE, sendo: cinco CGE 1, treze- CGE II, trinta e três CGE
III c
CGE IV;
ifi - doze Cargos Comissionados de Assessoria CA, sendo: quatro CA 1; quatro CA II e quatro CA III;
IV - onze Cargos Comissionados de Assistência CAS I;
V - vinte e sete Cargos Comissionados Técnicos CCT V.
Parágrafo único. Aplicam-se aos cargos de que trata
este artigo as disposições da Lei n 2 9.986, de 18 de julho de
2000." (NR)
Art. 22. Os prazos dos contratos a que se refere o §
6' do art. 4 2 da Lei n 2 8.745, de 9 de dezembro de 1993, vigentes em
28 de agosto de 2000, poderão ser prorrogados, uma única vez, por
' mais doze meses.
Art. 23. A Lei n 2 9.112, de 10 de outubro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.
§ 1' Consideram-se bens sensíveis os bens de uso
duplo e os bens de uso na área nuclear, química e biológica:
" (NR)
"Art. 4'
Parágrafo único. O Ministério da Ciência e Tecnologia exercerá a função de órgão coordenador." (NR)
Art. 24. O art. 8' da Lei-n 2 9.986, de 18 de julho de
2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 8 2 O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor
regulado pela respectiva agencia, por um período de quatro
meses, contados da exoneração ou do término do seu man:
dato.
§ 2 = Durante, o impedimento, o ex-dirigente ficará
vinculado à agência, fazendo jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu.
§ 4 2 Incorre na prática de crime de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-dirigente que
violar o impedimento previsto neste artigo, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis, administrativas e civis.
§ 5 2 O disposto no § 2 2 não se aplica a ex-dirigente
que for servidor público, nem ao que for nomeado para
outro cargo público, salvo se exonerado ou demitido no
período de impedimento." (NR)
Art. 25. Fica extinto o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP.
§ 1 2 É o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transpor, transferir, ou utilizar, a partir da extinção do órgão referido
no caput, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária
de 2000, consignadas ao Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto - INDESP, para o Ministério do Esporte e Turismo, mantida
a mesma classificação orçamentária, expressa por categoria de programação em seu menor nível, observado o disposto no § 2 2 do art.
3 2 da Lei n' 9.811, de 28 de julho de 1999, assim como o respectivo
detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de
recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso.
§ 2' As atribuições do órgão extinto ficam transferidas para o Ministério do Esporte e Turismo e as relativas aos
jogos de bingo para a Caixa Econômica Federal.
§ 3' O acervo patrimonial do órgão extinto fica
transferido para o Ministério do Esporte e Turismo, que o inventariará.
§ 4' 0-quadro de servidores do INDESP fica transferido para o Ministério do Esporte e Turismo.
Art. 26. O art. 59 da Lei n' 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 59. A exploração de jogos de bingo, serviço
público de competência da União, sera executada, direta ou
indiretamente, pela Caixa Econômica Federal em todo o
território nacional, nos termos desta Lei e do respectivo
regulamento." (NR)
Art. 27. Fica criado, no âmbito do Ministério das
Relações Exteriores, um cargo em comissão de direção em organismo
internacional, para exercer a função de Secretário-Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, quando couber a brasileiro.
* 1' O ocupante do cargo a que se refere o caput, a
ser nomeado pelo Presidente da República, fará jus à remuneração
correspondente ao índice noventa e quatro do item 1 da Tabela de
Escalonamento Vertical constante do Anexo à Lei n' 5.809, de 10 de
outubro de 1972.

§ 1 2 O Poder Executivo disporá sobre as competências, a organização e o funcionamento da CAMEX.
§ 2' A Secretaria-Executiva da extinta Câmara de
Comércio Exterior, do Conselho de Governo, passa a exercer as suas
atribuições junto à CAMEX, até que o regulamento disponha sobre a
matéria.

•

FERNANDO FIENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

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

Art. 120 art. 7' da Lei n' 9.126, de 10 de novembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7' Os bancos administradores aplicarão dez
por cento dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
para financiamento a assentados e colonos nos programas
oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária,
aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, bem como a beneficiários do Fundo de
Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, instituído
pela Lei Complementar n 2 93, de 4 de fevereiro de 1998.
§ 1 2 Os financiamentos concedidos na fornia deste
artigo terão os encargos financeiros ajustados para não exceder o limite de doze por cento ao ano e- redutoresde até
cinqüenta por cento sobre as parcelas da amortização do
principal e sobre os encargos financeiros, durante todo o
prazo de vigência da operação, conforme deliberação do
Conselho Monetário Nacional.
§ 2' Os contratos de financiamento de. projetos de
estruturação inicial dos assentados, colonos ou beneficiários
do Banco da Terra, a que se refere o .caput, ainda não
beneficiados com crédito direcionado exclusivamente para
essa categoria de agricultores, serão realizados por bancos
oficiais federais com risco para o respectivo Fundo Constitucional ou para o Banco da Tetra no caso de seus beneficiários, observadas as 'condições definidas pelo Conselho
Monetário Nacional para essas operações de crédito.
§ 3! Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos
contratos de financiamento de projetos de estruturação complementar daqueles assentados, colonos ou beneficiários do
Banco da Terra, já contemplados com crédito da espécie,
cujo valor financiável se limita ao diferencial entre o saldo
devedor atual da operação e o teto vigente para essas ope-'
rações de crédito, conforme deliberação do Conselho Monetário Nacional.

§ 1 2 Para efeito do disposto no ,caput, as operações
de crédito serão realizadas por bancos oficiais federais e de acordo
com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2.123-27, de 27 de dezembro de
2000.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180' da Independência e 113 2 da República.

Dispõe sobre a realização de contratos de
financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF,
e de projetos de estruturação dos assentados e colonos nos programas oficiais de
assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional cie
Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
bem como dos beneficiários do Fundo de
Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra, com risco para o Tesouro Nacional
ou para os Fundos Constitucionais das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e dá
outras providências.

Art. 2 2 Os financiamentos do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e de projetos de estruturação dos assentados e colonos nos programas oficiais, aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, de assentamento, colonização e reforma agrária, poderão ser
concedidos com risco para o Tesouro Nacional, exceto rios casos
enquadrados no art. 7 2 da Lei n2 9.126, de 1995, com a redação dada
por esta Medida Provisória.

Art. 28. E criada a CAMEX - Câmara de Comércio
Exterior, com a competência Ora deliberar sobre matéria relativa a
comércio exterior.

Art. 31. Revogam-se o § 1' do art. 9' da Lei n'
6.634, de 2 de maio de 1979; o art. 13 da Lei n" 7.853, de 24 de
outubro de 1989; os §§ 1" 2' e 5' do art. 18 da Lei n' 7.998, de 11
de janeiro de 1990; o § 2"' do art. 3' da Lei n' 8.036, de II de maio
de 1990; o inciso I do art. 10 da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de
1991; os arts. 6' , 7', 63, 64, 65, 66, 77, 84 e 86 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991; os arts. 7' e 8 2 da Lei n' 8.213, de 24 de julho
de 1991; a Lei n' 8.954, de 13 de dezembro de 1994; o inciso I do
art. 1' da Lei n 2 9.112, de 10 de outubro de 1995; o art. 3 2 da Lei n'
9.257, de 9 de janeiro de 1996; o §§ 3 2 e 4' do art. 72, os arts. 9'
, 10, os §§ 2' , 3 2 c 42 do art. 14, a alínea "h" do inciso V e o
parágrafo único do art. 18; os arts. 20, 23, 25, 26, 30, 38 e 62 da Lei
n- 9.649, de 27 de maio de 1998; e os arts. 17 e 18 da Lei n' 9.984,
de 17 de julho de 2000.

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.124-18, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

§ 42 Os agentes financeiros apresentarão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, demonstrativos dos valores que vierem a ser imputados aos Fundos Constitucionais, de acordo com os §§ 2!
e 3! deste artigo." (NR)

§ 2 2 Da remuneração de que trata o parágrafo anterior, será deduzido o valor correspondente aos vencimentos, salários
e quaisquer indenizações ou vantagens pecuniárias, em moeda estrangeira, percebidas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Art. 30. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

35 "1:14‘lõ
pr9N/
in§

§ 2' O Ministério da Fazenda, por intermédio da .
Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores que
forem imputados ao Tesouro Nacional de acordo com este artigo,
podendo solicitar a participação de outros órgãos e entidades da
Administração Pública Federal.
§ 32 Verificada inexatidão nos valores de que trata o
parágrafo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio do Banco Central do Brasil, o débito automático da diferença
apurada à conta de "Reservas Bancárias" do agente financeiro, cõm a
imediata transferência para o Tesouro Nacional.
§ 4' Os agentes financeiros apresentarão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, integrante da
estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, demonstrativos
dos valores que vierem a ser imputados ao Tesouro Nacional segundo
este artigo.
Art. 3 2 Fica a União, por intermédio de instituição
financeira federal como seu agente, autorizada a, observada a dotação
orçamentária existente, contratar operação de crédito diretamente com
os agricultores a que se refere o art. 2' desta Medida Provisória sem'
a exigência de outras garantias que não a obrigação pessoal do devedor.
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§ 1 O disposto neste artigo aplica-se às operações
da mesma espécie contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais, a que se refere o § 2 2 do art. 7 2 da Lei n 2 9.126, de 1995, na
redação dada por esta Medida Provisória.
§ 2 Os limites e as condições das operações de
crédito, inclusive encargos financeiros, serão fixados pelo Conselho
.Monetário Nacional.
§ 3 2 No período agrícola que se inicia em julho de
2000 e termina em junho de 2001, o montante das contratações de
que trata o caput não excederá o limite de R$ 452.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e dois milhões de reais), cuja distribuição entre
os agricultores ali referenciados será definida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo:
I - R$ 252.000.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois
milhões de reais), no ano fiscal de 2000; e
II - R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
no ano fiscal de 2001.
Art. 42 As operações de crédito destinadas a investimentos eni beneficiamento, processamento ou industrialização de
produto agropecuários, quando o interessado enquadrar-se como beneficiário das linhas de financiamento voltadas para a agricultura
familiar, conforme definição do Conselho Monetário Nacional, são
classificadas conto de crédito rural para todos os efeitos.
Art. 5 9 O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições dé dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas
para esse efeito. .
Art. 62 Os financiamentos : com recursos do Fundo
de Defesa da Economia Cafeeira, a que se refere o art. 7 2 do-DecretoLei n9 2.295, de 2.1 de novembro de 1986; serão concedidos segundo
condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 22 O limite global de pontuação mensal correspondera, em
cada instituição, a setenta e três vezes o número de professores de 12
e 2' Graus ativos, c a pontuação atribuída a cada professor observará
regulamento por ela estabelecido, que incluirá, obrigatoriamente, a
carga horária semanal em sala de aula, o número de alunos sob sua
responsabilidade, a avaliação qualitativa de suas aulas c a participação em programas e projetos de interesse da instituição.

§ 72 Pará fihs de cálculo da Gratificação nos meses de férias
do servidor ou dos alunos, será considerada a pontuação média alcançada nos doze meses imediatamente anteriores à competência do
efetivo pagamento.
Art. 2 2 A Gratificação de que trata o artigo anterior será paga
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de
1992.

• "Art. 2 2 Para as operações de crédito rural contratadas a partir da publicação desta Lei e até 31 de julho de
2001, não se aplica 'o disposto no' 2 ! do art. 16 da Lei n9
8:880, de 27 de maio de 1994." (NR)

Art. 42 O servidor que mão possua pontuação somente fará
jus à Gratificação, calculada com base em sessenta por cento do
limite máximo de pontos fixado no § 1 2 do art. 1 2 , quando se
encontre:
1 - cedido para exercício de cargo de natureza especial ou
DAS 6, 5 ou 4, ou cargo equivalente na Administração Pública
Federal;
II- - em exercíciO de Cargo de Direção - CD ou Função
Gratificada na própria instituição;
III - afastamento autorizado pela instituição para curso de
especialização, mestrado ou doutorado em outra instituição.

Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 1 80 9 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 9 2.125-12, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Institui a Gratificação de Incentivo à Docência e -dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. J9 Fica instituída, a partir de 1 2 de janeiro de 2000, a
Gratificação de Incentivo à Docência, devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Professor de 1 9 e Graus nas instituições federais de
ensino relacionadas no Anexo 1.

r

§ 1 2 A Gratificação instituída no caput deste artigo terá
como limite máximo oitenta pontos por servidor, correspondendo
cada ponto ao valor estabelecido no Anexo II, obedecido ao limite
fixado no art. 22 da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

d) Centros Federais de Educação Tecnológica:
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca;
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba;
Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos;
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás;
•
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais;
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas;
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco;
Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina;
Centro Federal de Educação Tcenológica de Química;
Centro Fedetal de Educação Tecnológica de São Paulo;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do
Norte;
Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas;

§ 6 2 A periodicidade da revisão da pontuação dos professores, nos termos do § 2 2 , não poderá ser superior a um ano.

Parágrafo único. Até que seja possível o cálculo previsto no
art. , 1 9 , observar-se-á o disposto no caput deste artigo para o pagamento daquelas parcelas.

, Art. 92 Ficam convalidados os atos praticados ' com
base na Medida Provisória n 9 2.124-17, de 27 de dezembro de
2000.

c) Instituto Benjamin Constara;

§ 5' As instituições federais de ensino, constantes do Anexo
I desta Medida Provisória, darão conhecimento prévio aos respectivos
Ministérios a que se vinculem dos regulamentos referidos no § 2 2 , e
os publicarão no Diário Oficial da União, com vigência a partir de
trinta dias da referida publicação.

Art. 7! O art. 2 2 da Lei n ! 9.138, de 29 de novembro
de 1995; alterado pela Lei n 2 9.848, de 26 de outubro de 1999, passa
a vigorar com a seguinte redação:

§ 3' No caso de ressarcimento efetuado a maior, em
decorrência de valor indevidamente informado pela instituição financeira, a parcela a ser por esta devolvida deverá
estar atualizada com base na variação do IGP-M verificada
da data do ressarcimento à de devolução ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de dois por cento." (NR)

b) Instituto Nacional de Educação de Surdos;

§ 42 O Poder Executivo estabelecerá os requisitos básicos
para o regulamento de que trata o § 2 2 .

Art. 3 2 Até a vigência dos regulamentos de que trata o § 2'
do art. 1 2 , a Gratificação será calculada com' base em pontuação .
correspondente a sessenta por cento do limite fixado no § 1 ! daquele
artigo.

"§ 2! Fica o Tesouro Nacional autorizado a atualizar os valores devidos às instituições financeiras a título de
ressarcimento pelo rebate na taxa de juros de até dois pontos
percentuais ao ano, de que, trata o art. 2 2 desta Lei, utilizando a variação do Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
que vier a substituí-lb.

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO:
a) Colégio Pedro II;

§ 3' É condição obrigatória para a atribuição de pontuação ao
professor de que trata esta Medida Provisória a prestação de, no mínimo. oito horas semanais de aulas, admitindo-se a redução deste limite
à metade nas hipóteses previstas nos incisos II e BI do art. 4' .

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional
poderá autorizar prorrogações .e composições de dívidas relativas aos
financiamentos de que trata o caput, estabelecendo as condições a ser
cumpridas 'pára esse efeito. .

. Art:8 2 O art. 42 da Lei n2 9.866, de 9 de novembro
de: 1999; passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, transformando-se o atual parágrafo único em

ANEXO I

e) Escolas Técnicas Federais:
Escola Técnica Federal de
Escola Técnica Federal de
Escola Técnica Federal de
Escola Técnica Federal de
Escola Técnica Federal de
Escola Técnica Federal do

Parágrafo único. O professor que se encontre nas situações
previstas no inciso II poderá optar pela percepção da Gratificação
com base na sua pontuação efetivamente alcançada, caso a possua.
Art. 5' Para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria ou pensão, a Gratificação:
I - somente será devida se percebida há pelo menos dois
anos de atividade;
II - será calculada pela média aritmética dos últimos vinte e
quatro meses anteriores à aposentadoria.
Art. 62 Fica vedada, a partir da publicação desta Medida
Provisória, a redistribuição de Professores de 1 2 e 2'2 Graus com
escolaridade inferior à graduação para as instituições referidas no
Anexo
Art. 7 2 Sobre os valores fixados no Anexo II, incidirão os
índices de reajuste geral concedidos aos servidores públicos federais
civis a partir da publicação desta Medida Provisória.
Art. 8 2 Ficam reajustados em trinta por cento, a partir de 19
de janeiro de 2000, os valores fixados em reais no anexo da Lei n2
9.678, de 3 de Julho de 1998.
Parágrafo único. A Gratificação instituída pela Lei n 2 9.678,
de 1998, é devida, igualmente, aos ocupantes de cargos efetivos de
Professor do Magistério Superior das Instituições Federais de Ensino
Superior Militares.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 2.125-11, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

ra;

Mato Grosso;
Ouro Preto;
Roraima;
Santa Catarina;
Sergipe;
Amazánas;

Escolas Agrotécnicas Federais:
- Escola Agrotécnica Federa Antônio José Teixeira;
Escola Agrotécnica Federa de Alegre;
Escola Agrotécnica Federa de Alegrete;
Escola Agrotécnica Federa de Araguatins;
Escola Agrotécnica Federa de Bambuí;
Escola Agrotécnica federa de Barbacena;
Escola Ageotécnica Federa de Barreiros;
Escola Agrotécnica Federa de Belo Jardim;
Escola Agrotecnica Federa de Cáceres;
Escola Agrotécnica Federal de Castanhal;
Escola Agrotécnica Federa de Catu;
Escola Agrotécnica Federal de Ceres.
Escola Agrotècnica Federa de Codó;
Escola Agrotécnica Federa de Colatina;
Escola Agrotécnica Federa de Colorado do Oeste;
Escola Agrotécnica Federa de Concórdia;
Escola Agrotécnica Federal de Crato;
Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá;
Escola Agrotécnica FederaI de Iguala;
Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes;
Escola Agrotécnica Federal de Januária;
Escola Agrotécnica Federal de Machado;
Escola Agrotécnica Federal de Manaus;
Escola Agrotécnica Federal de- Muzambinho;
Escola Agroiécnica Federal de Rio do Sul;
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba;
Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde;
Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês;
Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa;
Escola Agrotécnica Federal de São Cristovão;
Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira;
Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista;
Escola Agrotécnica Federal de São Luís;
Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul;
Escola Agrotécnica Federal de Satuba;
Escola Agrotécnica Federal de Sertão;
Escola 'Agrotécnica Federal de Sombrio;
Escola Agrotécnica Federal de Sousa;
Escola Agrotécnica Federal de Uberaba;
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia;
Escola Agrotécnica Federal de Urutaí; Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão;
Escola Agrotécnica Federal Juscelino Kubitschek de OliveiEscola Agrotécnica Federal Senhor do Bonfim;

g) Instituições Federais de Ensino Superior:
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro;
Fundação Universidade de Rio Grande;
Fundação Universidade do Maranhão;
Fundação Universidade Federal de Pelotas;
Fundação Universidade Federal de Rondônia;
Fundação Universidade Federal de Sergipe;
Fundação Universidade Federal de Uberlândia;
Universidade Federal da Bahia;
Universidade Federal da Paraíba;
Universidade Federal de Juiz de Fora;
Universidade Federal de Mato Grosso;
Universidade Federal de Minas Gerais;
Universidade Federal de Pernambuco;
Universidade Federal 'de' Roraima;
Universidade Federal de Santa Catarina;
Universidade Federal de Santa Maria;
Universidade Federal de São Carlos;
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Universidade Federal de Viçosa;
Universidade Federal do Acre;
Universidade-Federal do Ceará;
Universidade Federal do Espírito Santo;
Universidade Federal do Pará;
Universidade Federal do Paraná;
Universidade Federal do Piauí;
Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
Universidade Federal Fluminense;
Universidade Federal Rural de Pernambuco;
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
h) Instituições de Ensino vinculadas ao Ministério da Defesa:
- Comando ria Marinha:
Centro de Instrução Almirante Alexandrino;
Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves;
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo;
Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval;
Centro de Instrução e Adestramento . Almirante Attila Monteiro Aphê;
Centro de Formação de Pessoal Especialista em Hidrografia
e Meteorologia;
Colégio Naval;
Escala de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco;
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina;
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará;
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo;
Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias;
Escola Técnica do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro;
- -Comando do Exército:
'Academia Militar das Agulhas Negras;
Centro de Estudos de Pessoal;
.
Colégio Militar de Belo Horizonte;
Colégio Militar de Brasília;
Colégio Militar de Campo Grande;
Colégio Militar de Curitiba;
Colégio Militar de Fortaleza;
Colégio Militar de Juiz de Fora;
Colégio Militar de Manaus; Colégio Militar dé Porto Alegre;
Colégio Militar do Recife;
Colégio Militar de Salvador;
Colégio Militar de Santa Maria;
Colégio Militar do Rio de Janeiro;
Escola de Administração do Exército;
Escola Preparatória de Cadetes do Exército;
Fundação Osório;
- Cornando da Aeronáutica:

•

' Academia da Força Aérea;
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica;
Colégio Brigadeiro Newton Braga;
Comissão de Desportos da Aeronáutica;
Departamento de Ensino;
Escola Caminho das Estrelas;
Escola de Especialistas de Aeronáutica;
Escola Preparatória de Cadetes do Ar;
Escola- Tenente Rego Barros;
Instituto de Logística da Aeronáutica;
Instituto de Proteção ao Vôo;
Instituto Tecnológico da Aeronáutica;
Universidade da Força Aérea.
ANEXO II

Valor dos Pardas pára a Gratificação de Incentivo à Docência
Escolaridade
Graduação
Apem'feiçoamento
Especializaçilo
Doutorado

-

20 Horas
1,61
1,61
1,61
2,46
3;03

40 Horas
3,22
3,22
322
492
606

Dedicação Exclusiva
4,92
4,92
.4,92
7 58
9,28

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.126-8, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Regulamenta o inciso II do §12 e o § 42 do
'art. 225 da Constituição, os arts. 1 2 , 8'
alínea "j",.10, alínea "c", 15-e 16, alíneas 3
e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição
de beneficios e o acesso à tecnologia e a
transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória; com força de lei:

a ele associado e relevante à conservação da diversidade biológica, à
integridade do patrimônio genético do País, à utilização- de seus
componentes e à repartição justa-e eqüitativa dos benefícios derivados
de sua exploração c sobre o acesso à tecnologia- e transferência de
tecnologia para a conservação e utilização da diversidade biológica.

'

VIII - espécie ameaçada de extinção: espécie com alto risco
de desaparecimento na -natureza cm futuro próximo, assim reconhecida pela autoridade competente;
IX - espécie domesticada: espécie em cujo processo de evolução influiu o ser humano para atender suas necessidades, estando
aqui incluídas espécies, variedades e raças em diferentes estágios de
domesticação;

§ 1 2 G acesso a componente do patrimônio -genético para fins
de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, bioprospecção
ou conservação, visando sua aplicação industrial ou de outra natureza,
far-se-á na forma desta Medida Provisória, sem prejuízo dos direitos.
de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o componente
do patrimônio genético acessado ou sobre o -local de sua ocorrência.

X - Autorização de Acesso: instrumento expedido pelo órgão
de que trata o art. 11 desta Medida Provisória que permite, sob
condições específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;

§ 2' Aos proprietários e detentores de bens e direitos de que
trata este artigo será garantida, na forma desta Medida Provisória, a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do acesso ao
patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados.

XI - Termo de Transferência de Material: instrumento de
adesão a ser firmado pela instituição destinatária antes da remessa de
qualquer amostra de componente do patrimônio genético, com ou sem
fim comercial;

§ 3 2 O acesso a componente do patrimônio genético existente na plataforma continental observará o disposto na Lei n 2 8.617,
de 4 de janeiro de 1993.

XII - Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de
Repartição de Benefícios: instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e remessa de
componente do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, bem como as condições de repartição de benefícios.

Art. 22 A exploração do patrimônio genético existente no
País somente será feita mediante autorização ou permissão da União
e terá- o seu uso, comercialização- ou aproveitamento para quaisquer
fins stibmetidos à fiscalização, nos termos e mis condições estabelecidos nesta Medida Provisória.

CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO
TRADICIONAL ASSOCIADO

•
Parágrafo único. É de propriedade da União o patrimônio
genético existente em seus bens, bem como nos recursos naturais
encontrados na plataforma continental e na zona econômica exclusiva:

Art. 8 2 O conhecimento tradicional das comunidades indígenas e comunidades locais associado ao patrimônio genético estará
protegido por esta Medida Provisória contra a utilização e exploração
ilícita e outras ações lesivas ou -não autorizadas pelo órgão de que
trata o art. 11.

Art. 3' Esta Medida Provisória não se aplica ào todo ou parte
de seres humanos, inclusive seus componentes genéticos.

§ l O Estado reconhece o direito que as comunidades indígenas e comunidades locais têm para decidir sobre o uso de seus
conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do
País, nos termos desta Medida Provisória e do seu regulamento.

Art. 42 É preservado o intercâmbio e a difusão de componentes do patrimônio genético c do conhecimento tradicional associado praticado entre comunidades indígenas e comunidades locais
entre si, para seu próprio benefício e baseado em prática costumeira.

§ r O conhecimento tradicional associado ao patrimônio
genético de que trata esta Medida Provisória integra o patrimônio
cultural brasileiro.

•
Art. 5' É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas.

§ 3' Os conhecimentos tradicionais-associados ao patrimônio
genético poderão ser Objeto de cadastro, conforme dispuser o regulamento.

Art. 6 A qualquer tempo, existindo sólida evidência científica de perigo de dano grave e irreversível à diversidade biológica,
decorrente de atividades praticadas na forma desta Medida Provisória,
o Poder Público, por intermédio do órgão previsto no art. 11, com
base em parecer técnico e com critérios de proporcionalidade, adotará
medidas destinadas a impedir o dano, podendo, inclusive, sustar a
atividade, 'na forma do regulamento, respeitada a competência do
órgão responsável pela biossegurança de organismos geneticamente
modificados.

§ 42 A proteção outorgada por esta Medida Provisória não
poderá ser interpretada de modo a obstar a preservação, a utilização e
o desenvolvimento dos conhecimentos tradicionais das comunidades
indígenas ou comunidades locais.
§ 52 A proteção orà instituída hão ,afetani, prejudicará ou
limitará- qualquer outra forma de direitos.relativos à propriedade intelectual.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Ari, 92 Às comunidades indígenas e comunidades locais que
criem, desenvolvam, detenham, conservem ou preservem conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, é garantido o
direito de:

Art. 7 2 Além dos conceitos e das definições constantes da
Convenção sobre Diversidade Biológica, considera-se para os fins
desta Medida Provisória:
•
I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida-no todo ou em parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou
animal, em substâncias provenientes do metabolismo destes seres
vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, en.contrados em condições in situ, inclusive domesticada, ou mantidos
em coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ, no
território nacional, na plataforma continental ou . na zona ecOnômica
exclusiva;
II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou coletiva -cle comunidade indígena ou comunidade
local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético;

I - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações;
II - impedir terceiros não autorizados de utilizar, realizar
testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao conhecimento tradicional associado;
III - impedir terceiros não autorizados de divulgar, transmitir
ou retransmitir dados ou informações que integrem ou constituam o
conhecimento tradicional associado;
•

IV - perceber benefícios, remuneração ou royalties pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de sua titularidade.

III - comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições
culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e
costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas;

Parágrafo único. Para efeitos desta Medida Provisória, qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade da comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento.

IV - acesso ao patrimônio genético: Obtenção de amostra dè
componente do patrimônio genético para fins científicos, de pesquisa,
de desenvolvimento tecnológico, bioprospecção ou conservação, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza;

Art. 10. À pessoa de boa fé que, até 30 de junho de 2000,
utilizava ou explorava economicamente qualquer conhecimento tradicional no País, será assegurado o direito de continuar a utilização
ou exploração, sem ônus, na forma e nas condições anteriores.

V - acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção
de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva
associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou comunidade local, para fins científicos, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, visando sua aplicação industrial ou de outra
natureza;

Parágrafo único. O direito conferido na forma deste artigo só
poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte
desta que tenha relação direta com a utilização ou exploração do
.conhecimento, por alienação ou arrendamento.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

VI - acesso à tecnologia e transferência de tecnologia: realização de ações que tenham por objetivo o acesso, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para a conservação e utilização da diversidade biológica ou que utilizem o . patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado;

Art. .1 2 Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os
direitos e as obrigações relativos ao acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ao conhecimento tradicional

VII - bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético e informação sobre o
conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial;

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS
. Art. 11. O Poder Executivo criará um Conselho Interministerial, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, composto de representantes dos órgãos que detêm competência legal sobre as diversas ações de que trata esta Medida Provisória, com. as
seguintes finalidades:.
I - conceder autorização de acesso a amostra de componente
do patrimônio genético existente em condições in situ, . no território
nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva;
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- conceder autorização de acesso ao conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia de seus titulares;
III - fiscalizar, em articulação com órgãos federais, as atividades de acesso a amostra de componente do patrimônio genético e
ao conhecimento tradicional associado, na forma do art. 29;
IV - conceder autorização para remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado para instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior;
V - fiscalizar, em articulação com órgãos federais, qualquer
remessa de amostra de componente do patrimônio genético e do
conhecimento tradicional associado, na forma do art. 29;
VI - acompanhar e avaliar o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para a conservação e utilização do patrimônio
genético e do conhecimento tradicional associado;
VII - divulgar listas de espécies de intercâmbio facilitado
constantes de acordos internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País seja signatário, de acordo com o parágrafo
único do art. 16 desta Medida Provisória;
VIII - criar e manter base de dados para registro de informações obtidas a campo durante a coleta de amostra de componente do patrimônio genético;
IX - criar e manter base de dados para registro de informações sobre o conhecimento tradicional associado;
X - criar, manter e divulgar base de dados para registro de
informações sobre todas as autorizações de acesso e remessa de
amostra de componente do patrimônio genético e do conhecimento
tradicional associado;
•
XI - conceder à instituição pública ou privada nacional, que
exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas
e afins, e a universidade nacional, pública ou privada, autorização
especial de acesso, com prazo de duração de até dois anos, renovável
por iguais períodos;
XII - credenciar instituição pública nacional de pesquisa e
desenvolvimento, delegando-lhe, mediante convênio, competência para autorizar a remessa de amostra de componente do patrimônio
genético para' instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior, respeitadas as exigências do art. 16 desta
Medida Provisória;
XIII - delegar, na hipótese prevista no inciso anterior, à
instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento de que
trata o mesmo inciso, competência para, quando for o caso, firmar,
em nome do órgão de que trata o caput deste artigo, o Contrato de
Utilização de Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios;
- XIV - credenciar instituição pública e privada nacional para,
mediante convênio, ser fiel depositária de amostra representativa de
componente do patrimônio genético a ser remetida para instituição
nacional, pública ou privada, ou sediada no exterior.
Art. 12: O Conselho Interministerial de que trata o artigo
anterior, terá sua estrutura e funcionamento dispostos em decreto
específico do Poder Executivo.
CAPÍTULO V
DO ACESSO E DA REMESSA
Art. 13. O acesso a componente do patrimônio genético
existente em condições in situ, _no território nacional, na plataforma
continental e na zona econômica exclusiva e ao conhecimento tradicional associado far-se-á mediante a coleta de amostra e de informação, respectivamente, e somente será autorizado a instituição
nacional, pública ou. privada, que exerça atividades de pesquisa e
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, nos termos do regulainento.
§ 1 O acesso a arnostras do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado só poderão ocorrer após obtenção
da Autorização de Acesso junto ao órgão previsto no art. dl.
§ r A Autorização de Acesso fica condicionada ao recolhimento de emolumentos e ao cumprimento das demais exigências
legais e regulamentares.
§ 3 2 O acesso a amostras do patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecimento tradicional associado só poderão
ocorrer apôs assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios.
§ 42 A participação de pessoa jurídica sediada no exterior, na
coleta de amostra de componente do patrimônio genético in situ e no
acesso ao conhecimento tradicional associado, somente será autorizada quando feita em conjunto com instituição pública nacional,
sendo a coordenação das atividades obrigatoriamente realizada por
esta _última e desde que todas as instituições envolvidas exerçam
atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e
afins.
§ 5' A pesquisa sobre componentes do patrimônio genético
deve ser realizada preferencialmente no território nacional,
§ 62 A Autorização de Acesso a amostra de componente do
patrimônio genético de espécie endêmica ou ameaçada de extinção
dependerá da anuência prévia do órgão competente.
4 t,

* 7' A autorização para o ingresso em terras indígenas, para
acesso à amostra de componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, dependerá da anuência prévia da
comunidade indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial.
§ 82 A autorização para o ingresso em áreas protegidas, para.
acesso à atnostra de componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, dependerá da anuência prévia do
órgão competente.
* 9 2 A autorização para o ingresso em área pública ou
privada, para acesso à amostra de componente do patrimônio genético, ou de conhecimento tradicional associado, dependerá da prévia anuência do titular, ou da comunidade local envolvida, responsabilizando-se o detentor da autorização a ressarci-lo por eventuais
danos ou prejuízos causados, desde que devidamente comprovados.
§ 10. A autorização para o ingresso nas áreas indispensáveis
à segurança nacional, para acesso à amostra de componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, ficará
sujeita à audiência prévia do Conselho de Defesa Nacional.
§ 11. A autorização para ingresso em águas jurisdicionais
brasileiras para fins de coleta de amostras de componentes do, patrimônio genético, associados ou não aos conhecimentos tradicionais,
dependerá de anuência prévia da autoridade marítima.
Art. 14. Em casos de relevante interesse público, assim caracterizado pela autoridade competente, o ingresso em terra indígena,
área pública ou privada para acesso a recursos genéticos dispensará
prévia anuência das comunidades indígenas e locais e de proprietários, garantindo-se-lhes o disposto no art. 21 desta Medida Provisória.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, as
comunidades indígenas e locais e proprietários deverão ser previamente informados.
Art. 15. As coleções ex situ de amo gtras do patrimônio
genético deverão ser cadastradas junto ao órgão de que trata o art. II,
no prazo máximo de um ano, a contar de 30 de junho de 2000,
conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. A conservação ex situ de amostras de componentes do patrimônio genético deve ser realizada preferencialmente
no território nacional.
Art. 16. A remessa de qualquer amostra de componente do
patrimônio genético para instituição destinatária pública ou privada,
nacional ou sediada no exterior, será efetivada a partir de material em
condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido' e a
prévia assinatura do Termo de Transferência de Material, observado o
cumprimento cumulativo das seguintes condições, além de outras que
o regulamento estabelecer:
I - depósito de amostra representativa em banco depositário
sediado em instituição credenciada, de acordo com o inciso XIV do
art. 11 desta Medida Provisória;
II - fornecimento de informação obtida a campo, durante a
coleta de amostras de componentes do patrimônio genético, para
registro em base de dados mencionada no inciso 'VIII do art. 11 desta
Medida Provisória;
III - fornecimento de informação sobre o conhecimento tradicional associado acessado, quando ocorrer, para re oistro na base de
dados mencionada no inciso IX do art. II desta Medida Provisória,
resguardados os aspectos sigilosos;
IV - fornecimento de informações, quando for o caso, sobre
acesso à tecnologia e transferência de tecnologia de que tratam os
arts. 18, 19 e 20 desta Medida Provisória, sem prejuízo da legislação
de propriedade intelectual em vigor e dos aspectos sigilosos previstos
no contrato de (pie trata o caput.
§ 1 2 Sempre que houver perspectiva de uso comercial de
produto ou processo resultante de componente do patrimônio genético, será necessária a prévia assinatura do Contrato de Utilização
do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios.
§ 2 2 A remessa de amostra de componente do patrimônio
genético de espécies consideradas de intercâmbio facilitado-em acordos internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o
País seja signatário, deverá ser efetuada em conformidade com as
condições definidas nesses acordos, mantidas as exigências constantes
dos incisos deste artigo.
Art. 17. A remessa de qualquer amostra de componente do
patriraônio genético, com ou sem finalidade comercial, deverá ser
precedida da assinatura de Terme, de Transferência de Material, firmado pela instituição destinatária e devolvido à instituição fornecedora.
Parágrafo único. O Termo de Transferência de Material terá
seu modelo aprovado pelo regulamento desta Medida Provisória.
. CAPÍTULO VI
DO ACESSO À TECNOLOGIA E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

•

Art. 18. A instituição que receber amostra-de componente do
patrimônio genético- ou conhecimento tradicional associado facilitará
o acesso à tecnologia, e transferência de tecnologia para a conservação e utilizaçãO desse Patrimônio ou- desse Conhecimento à
instituição nacional responsável pelo acesso e -pela transferência -de
amostra de componente do- patrimônio genético e do conhecimento
tradicional associado, ou instituição por ela indicada.
,

Art. 19. O acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia
entre as instituições de pesquisa e desenvolvimento, públicas e privadas, nacionais e sediadas no exterior poderão realizar-se, dentre
outras atividades, mediante:
I - pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico;
II - formação e capacitação de recursos humanos;
III - intercâmbio de informações;
IV - intercâmbio entre instituições nacionais de pesquisa e
instituições de pesquisa com sede no exterior;
V - consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e
de desenvolvimento tecnológico;
VI - exploração econômica, em parceria, de processos e
produtos derivados do uso de componente do patrimônio genético;
e
VII - estabelecimento de empreendimentos conjuntos de base
tecnológica.
Art. 20. As empresas que, no processo de garantir o acesso à
tecnologia e transferência de tecnologia às instituições nacionais, públicas ou privadas,' responsáveis pelo acesso e pela transferência de
amostra de componente do patrimônio genético e do conhecimento
tradicional associado, investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento no País farão jus a incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e a outros instrumentos de estímulo, na forma da legislação pertinente.
CAPÍTULO VII
DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS
Art. 21. Os benefícios resultantes da 'exploração econômica
de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, obtidos por instituição nacional ou
instituição sediada no exterior, serão repartidos de forma justa e
eqüitativa entre a União e as partes contratantes, conforme dispuser o
regulamento.
§ 1 2 Quando os benefícios de que trata o caput deste artigo
decorrerem de exploração econômica do patrimônio genético acessado em terras indígenas ou em área de comunidade local, a respectiva comunidade fará jus a percentual de sua repartição.
§ 2 No caso de a amostra do componente do patrimônio
genético haver sido acessada em área de propriedade de Estado, de
Município ou de particular, fica garantido ao titular da área percentual
dos benefícios mencionados no caput deste artigo, a título de incentivo para conservação do patrimônio genético, na forma do regulamento.
Art. 22. As comunidades indígenas ou comunidades locais
farão jus a percentual de benefício decorrente da utilização de in-•
formação do conhecimento tradicional associado, obtida nessas comunidades.
Art. 23. Os benefícios decorrentes da exploração•economiea
do patrimônio genético acessado por instituição nacional ou instituição sediada no exterior, ' a serem repartidos entre as partes con=
tratantes, de forma justa e eqüitativa, poderão constituir-se, dentre
outros,. de:
I - divisão de lucros ê de royalties resultantes da exploração
econômica de processos e produtos desenvolvidos a partir de amostra
de componente do patrimônio genético;
II - acesso e transferência de tecnologias;
- licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos;
e
IV - capacitação de recursos humanos.
Art. 24. A exploração econômica de produto ou processo
desenvolvido a partir de amostra de 'componente do patrimônio genético, acessada em desacordo com as disposições desta Medida Provisória, sujeitará o infrator ao pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na
comercialização de produto Ou dos royálties obtidos de terceiros pelo
infrator, na hipótese de licenciamento de processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das penalidades administrativas na forma desta Medida Provisória e sanções penais previstas na legislação vigente.
Art. 25.-O Contrato de Utilização do -Patrimônio Genético e
dc Repartição de Benefícios, instrumento jurídico multilateral, deverá
indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, a saber:
I - de um lado:
a) a União Federal; .
b) o proprietário da área, pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista oficial, ou o
representante da comunidade local;
II - de outro lado:
a) a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso; e
b) a instituição destinatária.
Art. 26. São cláusulas essenciais do Contrato de Utilização
do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, as que disponham sobre:
I - objeto, seus elementos, quantificação da amostra e uso
pretendido;
II - prazo de duração;
Itt - forma de repartição justa e eqüitativa de benefícios;
IV - direitos e responsabilidades das partes;
V - direito de propriedade intelectual;
Vf - condições de acesso à tecnologia e transferência de
tecnologia;
VII - rescisão;
VIII - penalidades;
IX - foro.
.1
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CAPÍTULO VIII
DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
Art. 27. Considera-se infração administrativa contra o patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado toda ação
ou omissão que viole as regras previstas nesta Medida Provisória,
§ 1 2 As infrações administrativas serão punidas na forma
estabelecida no regulamento desta Medida Provisória, com as seguintes sanções:
I - advertência;
11 - multa;
III- apreensão dos produtos e de componentes do patrimônio
genético;
1V suspensão de venda do produto;
V - embargo da atividade;
yr - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade
ou empreendimento;
VII - suspensão de registro, licença ou autorização legalmente exigidos;
VIII - cancelamento de registro, licença ou autorização legalmente exigidos;
IX - perda OU restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo governo;
X - perda ou suspensão da participação env linhas de financiamento 'em estabelecimentos oficiais de crédito;
XI - intervenção no estabelecimento;
XII. - proibição de contratar com a Administração Pública,
por período de até cinco anos.
§ 22 O material ou o produto e os instrumentos de que trata
o parãgrafo anterior terão sua destinação definida pelo órgão com-

, petente; inclusive sua destruição.

§ 3 2 As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas
pelo órgão de que trata o art. 11, na forma processual estabelecida no
regularnento„desta Medida Provisória, sem prejuízo das sanções civis
eu penais cabíveis.
§ 42 As multas de que trata o inciso II do § 1 2 deste artigo
serão arbitradas pela autoridade competente de acordo com a gravidade da infração e na forma do regulamento, podendo variar de R$
'200,00 (duzentos reaN) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando se
tratar de pessoa física. § 5 2 Se a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com
seu- concurso, a multa será de R$ 10.00000 (dez mil reais) a R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), arbitrada pela autoridade
competente; de acordo com a gravidade da infração, na forma do
regulamento.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES PINAIS
Art. 28. A concessão de direito de propriedade industrial
pelos órgãos competentes, sobre processo ou produto obtido a partir
de amostra dé componente do patrimônio genético, fica condicionada
à Observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional
associado, quando for o caso.
Art. 29. A fiscalização, a interceptação e a apreensão de
amostra de componente do patrimônio genético acessada em desacordo com as_disposições desta Medida Provisória serão exercidas por
órgãos federais, de acordo com o que dispuser o regulamento, podendo, ainda, tais atividades serem descentralizadas, mediante convênios.
•

Art. 30. Pela prestação dos serviços previstos nesta Medida
Provisória será cobrada retribuição, cujo valor e processo de re• MN:mento serão estabelecidos em ato do titular do órgão da "AdMinistração Pública Federal a que estiverem vinculados tais serviços..
Parágrafo único. Os recursos provenientes da retribuição .de
que, trata este artigo constituirão receita própria do órgão. de que- trata
o art. 11, cuja aplicação será por ele definida mi resolução.
Art. 31. A parcela dos lucros e os royalties, devidos à União,
resultantes da exploração econômica de processos ou produtos desenvolvidos a partir de amostra de componente do patrimônio gemético, bem como as multas e indenizações de que trata esta Medida
Provisória serão destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente,
criado pela Lei n2 7.797, de 10 de julho de 1989, ao Fundo Naval,
criado pelo Decreto n 5 20.923, de 8 de janeiro de 1932, e ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado pelo
Decreto-Lei n' 719, de 31 de julho de 1969 e restabelecido pela Lei
n' 8.172, de 18 de janeiro de 1991, na:forma do regulamento.
Parágrafo , único. Os recursos de que trata este- artigo serão
utilizados na conservação da diversidade biológica, na promoção do
liso :sustentável de seus componentes, no- fomento à pesquisa cien tífica, no desenvolvimento tecnológico associado ao patrimônio genético e na capacitação de- recursos humanos.
Art. 32. O Poder Executivo regulamentará esta Medida Provisória até 30 de dezembro de 2000.
• Art. 33. As disposições desta Medida Provisória não se aplicam à matéria regulada pela Lei n 2 8.974, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2126-7, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 35. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
1132 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvam) Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA 1\1 2 2.127-6, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Altera o art. 10 dá Lei n 2 9.478, de 6 de
agosto de 1997, que dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas
ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a
Agência Nacional do Petróleo, e acresce
dispositivos ao art. 10 da Lei n 2 9:847, de
26 de outubro de 1999, -que dispõe sobre a
-fiscalização das atividades relativas ao
abastecimento nacional de combustíveis e
estabelece sanções administrativas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso- da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 O art. 10 da Lei n 5 9.478, de 6 de agosto de
1997, passa a vigorar com a áeguinte- redação:
"Art_ 10. Quando, no exercício de suas atribuições,
a ANP tomar conhecimento de fato que possa configurar
indício de infração-da ordem econômica, deVerá comunicá-lo
imediatamente à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que esta 'adote as providências ca.
bíVeis, no âmbito da legislação pertinente.
Parágrafo -único. Independentemente da comunicação prevista no caput deste artigo. o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE notificará a ANP do
teor da decisão que aplicar sanção por infração da ordem
econômica cometida por empresas ou pessoas físicas 'no •
exercício de atividades relacionadas com o abasteciinento
nacional de combustíveis, nó prazo máximo de vinte e quatro horas após a publicação do respectivo acórdão, para que
esta adote as providências legais de sua alçada." (NR)
Art. 2 2 O art. 10 da Lei n 2 9.847, de 26 de outubro
de 1999; passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V e §
renumerando-se o atual parágrafo único pata § P

r

"Art. 10.
V - praticar, no exercício de atividade relacionada
ao abastecimento nacional de combustíveis, infração da ordem econômica, reconhecida pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE ou por decisão judicial.
§ 2 Na hipótese do inciso V deste artigo, a revogação da autorização dar-se-á automaticamente na data de
recebimento da notificação expedida pela autoridade competente." (NR)

Art. 3 2 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.127-5, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 42 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvam) Gianni

§ 42 Para os fins deste artigo, a diversificação e a
modernização total de empreendimento existente serão consideradas
implantação de nova unidade produtora, segundo critérios estabelecidos em regulamento.
§ 5 2 Nas hipóteses de ampliação c de modernização
parcial do empreendimento, o beneficio previsto neste artigo fica
condicionado ao aumento da capacidade real instalada -na linha de
produção ampliada ou modernizada em, no Mínimo: •
- vinte por cento, nos casos de empreendimentos
de infra-estrutura (Lei n 2 9.808, de 20 de julho de 1999) ou estruturadores, nos termos e nas condições estabelecidos pelo Poder
Executivo; e
II - cinqüenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
§ 6' O disposto no caput não se Uplica aos pleitos
aprovados ou protocolizados no- órgão competente e na forma da
legislação anterior, até 24 de agosto-de 2000, para OS quais continuará
a prevalecer a disciplina introduzida pelo caput do art. 3 2 da Lei n2
9.532, de 10 ,de dezembro de 1997.
§ 72 As pessoas jurídicas titulares de projetos de
implanutção, modernização, ampliação ou diversificação protocolizados no órgão competente e na- forma da legislação anterior a 24 de
agosto de 2000, que venham a ser aprovados com base na disciplina
introduzida pelo caput do art. 3' da -Lei n' 9.532, de 1997, e cuja
atividade se enquadre em setor econômico considerado prioritário, em,
ato do Poder Executivo, poderão pleitear a redução prevista neste
artigo pelo prazo que remanescer para completar o período de dez
anos.
§ 8 2 O laudo a que se referem os §§ 1 2 c 25 será
expedido em conformidade com normas estabelecidas pelo Ministério
da Integração Nacional.
Art. 22 Fica extinto, relativamente ao período de
apuração iniciado a partir de 1 2 de janeiro de 2001, o benefício fiscal
de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, de
que trata o art. 14 da Lei n' 4.239,. de 27 de junho de 1963,-e o' art.
22 do Decreto-Lei n5 756, de II de agosto de 1969, exceto para
aqueles empreendimentos dos setores da economia que venham a ser
considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, e para os que têm sede na área de jurisdição da
Zona Franca de Manaus.
Art. 3' A partir do ano-calendário de 2000 e até
dezembro de 2013, a opção das Pessoas jurídicas tributadas com base
no Lucro Real pela aplicação de. parcela do imposto sobre a renda
devido será de:
- trinta por cento em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste - F1NOR e do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM (Decreto-Lei n 9 1.376, de 12 de dezembro de
1974, art. 1 2 , I, "a"), incluídas as deduções compulsórias, no montante de doze por cento, em favor do Programa de Integração Nacional
- PIN e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estfinulo à
Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA, de que cuida o
art. 5 2 do Decreto-Lei n 5 1.106, de 16 de junho de 1970, e o art. 6 2 do
Decreto-Lei n5 1.179, de 6 de julho de 1971, respectivamente; e
II - vinte e cinco por cento em favor do Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - FUNRES
(Decreto-Lei:n2 1.376, de 1974, art. 11, V).

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2,128-6, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Parágrafo único A opção referida neste artigo não
alcança os pagamentos por estirhativa ou de quota do imposto com
vencimento a partir de 1 de janeiro de 2014.

Altera a legislação do imposto sobre à renda no que se refere aos incentivos fiscais de
isenção e de redução, define diretrizes para
os incentivos fiscais de aplicação de parcela do imposto sobre a renda nos Fundos
de Investimentos Regionais, e dá outras
providências.

Art. 45 Sem prejuízo das demais normas em vigor
sobre a matéria, fica mantido; até 31 de dezembro de 2013, o percentual. de trinta por cento previsto no inciso 1 do art. r da Lei n2
9.532, de 1907, Para aqueles empreendimentos dos setores da economia que venham a ser considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolVimento regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ho uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

Art. 5 2 Os arts. 5 2 , 92 e 21 da Lei n 2.8.167, de 16
de janeiro de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1 2 Sem prejuízo das demais normas em vigor
aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000 e até 31 de
dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado
para instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, terão direito à redução de setenta e cinco por cento do
imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com
base no lucro da exploração.
§ 1 9 A fruição do beneficio fiscal referido no caput
dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que o
projeto de instalação, modernização, ampliação ou diversificação-entrar em operação, segundo laudo expedido, pela SUDAM ou pela
SUDENE, até o último dia útil do mês de março do ano-calendário
subseqüente ao do início da fruição.
§ 2 2 Na hipótese de expedição de laudo constitutivo
após a data referida no parágrafo anterior, a fruição-do benefício darse-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.
§ 3 2 O prazo de fruição do benefício fiscal é igual
ao período compreendido entre o ano de início de fruição e 31 de
dezembro de 2013, não podendo exceder a dez anos.

"Art. 5' Os Fundos de Investimentos aplicarão os
seus recursos, a partir de 24 de agosto de 2000, sob a forma
de subscrição de debêntures conversíveis em ações, de emissão das empresas beneficiárias, observando-se que a conversão somente ocorrerá:
§ 1 2 A partir de l de setembro de 2000, só haverá
aprovação de projeto que tenha comprovada viabilidade econômico-financeira, atestada por estudos atualizados, e que
esteja devidamente enquadrado nas diretrizes e prioridades
aprovadas pelo Conselho Deliberativo respectivo, ficando a,
emissão das debêntures condicionada a adequada constituição das garantias previstas no § 4 2 deste artigo.
§ 22 Os Bancos Operadores ficam responsáveis pela
, conversão de que trata o caput, a qual deverá efetivar-se,
integralmente, no prazo de um ano a contar da data de
emissão do Certificado de Empreendimento implantado
(CE1), nos termos do § 12 deste artigo, não admitida a
colocação secundária das debêntures.
§ 3' Vencido a prazo estabelecido para conversão,
nos termos do parágrafo anterior, permanecerá a obrigação
de resgate das debêntures, no respectivo vencimento, a ser
realizada pela empresa emissora.
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§ 42 As debêntures a serem subscritas com os recursos dos Fundos deverão ter garantia real ou flutuante,
cumulativamente ou não, admitida, em relação à primeira,
sua constituição em concorrência com outros créditos, a critério do Banco Operador, além de fiança prestada pelos
acionistas controladores.
§ 52 Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a empresa emissora deverá assumir, na escritura de
emissão, a obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel
ou outro bem sujeito a registro de propriedade que faça parte
do projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser
averbado no competente registro.
§ 62 A escritura de emissão de debêntures far-se-á
por instrumento público ou particular.
§ 7 2 Não se aplica às debêntures de que trata esta
Lei, o disposto no § 1 2 do art. 57, art. 66 e art. 70 da Lei n!
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por
Ações).
• § 8 2 Os limites máximos e mínimos para os prazos
de carência, amortização e vencimento e demais condições
das debêntures emitidas com base no disposto neste artigo
serão estabelecidos pelo Ministério da Integração Nacional,
a partir de propostas advindas das Superintendências, que
levarão em consideração as peculiaridades setoriais e locais
dos empreendimentos a serem incentivados.

§ 72 Consideram-se empresas coligadas, para fins
do disposto neste artigo, aquelas cuja maioria do capital
votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma
pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última,
como integrante do grupo.
§ 8 Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar capacidade de aportar
os recursos necessários à implantação do projeto, descontadas as participações em outros projetos na área de atuação
da SUDENE e da SUDAM, cujos pleitos de transferência do
controle acionário serão submetidos ao Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, salvo nos casos de participação conjunta minoritária, quando observada qualquer das condições previstas
no parágrafo seguinte.
§ 9' A aplicação dos recursos das pessoas jurídicas
ou grupos de empresas coligadas que se enquadrarem na
hipótese deste artigo será realizada:
1 - quando o controle acionário ocorrer de forma
isolada, sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações; e
II - nos casos de participação conjunta minoritária,
sob a modalidade de ações ou debêntures conversíveis em
ações.

§ 10. Os contratos referentes aos projetos a serem
beneficiados com recursos -dos incentivos dos Fundos de
Investimentos do Nordeste e- da Amazônia conterão-cláusula
_prevendo que os. encargos financeiros estabelecidos -como
remuneração das debêntures a que se refere esta Lei serão
revistos anualmente e sempre que a Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP apresentar -variação acumulada, -para mais ou
para menos, superior a trinta por- cento.

§ 10. Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua
Secretaria-Executiva, o ingresso de novo acionista com a
participação mínima exigida nos §§2 , 4 e 6 2 , deduzidos
os compromissos assumidos em outros projetos já aprovados
pela SUDENE e pela SUDAM, com o objetivo de aplicação
do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que a
nova participação acionária minoritária venha a garantir os
recursos de incentivos anteriormente previstos, em substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas
coligadas que:
•
1 - esteja em processo de concordata, falência ou
liquidação; ou
II - não tenha, apresentado, nas declarações de imposto sobre a renda dos dois últimos exercícios, capacidade
de geração de incentivo compatível com os compromissos
assumidos por ocasião da aprovação do projeto, com base
em parecer técnico da Secretaria-Executiva da respectiva
Superintendência de Desenvolvimento Regional.

_§ 1-1. A revisão de que trata o parágrafo anterior
será efetuada. no mês de janeiro de cada ano, podendo ocorrer a qualquer tempo, sempre que a variação acumulada da
TJLP,- para mais ou para -Menos, a contar do mês de janeiro
do ano 2001 ou da data da última revisão, atinja percentual
superior a trinta por cento.

§ 11. Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão
de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito
à utilização do incentivo, na "forma estabelecida neste artigo,
será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora,
que deverá manter o percentual de que tratam os §§ 2 2 , 4'
e 62 deste artigo.

§ 12. O certificado de iinplantação a.que se refere o
caput d9 art. 19 do Decreto-Lei n 2 1.376; de 12 de dezembro de 1974, passa a se -denominar Certificado -de Empreendimento Implantado (CEI), preservando-se todos os direitos e deveres derivados de ações e eventos administrados
sob a denominação agora alterada?: (NR)

§ 12. Os recursos deduzidos do imposto sobre a
renda para aplicação em projeto próprio, conforme estabelecido neste artigo, deverão ser aplicados até 31 de dezembro do segundo ano subseqüente ao ano-calendário a que
corresponder a opção, sob pena de reversão ao Fundo respectivo com a correspondente emissão de quotas em favor
do Optante.

§ 0 2 A remuneração das debêntures emitidas com
base no disposto nesta Lei será estabelecida, conforme a
legislação em vigor, pelo Conselho Mo'netário Nacional, por
si ou seus mandatários, utilizando-se como referência os
encargos financeiros dos financiamentos concedidos com , recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Deste.

"Art. 92 As Agências de Desenvolvimento Regional
e- os Bancos Operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou
grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de- sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário -para -o desenvolvimento- regional, a aplicação, nesse
empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento-do valor das opções de que trata o art. 1 2 , inciso I.
* 1 2 Na hipótese de que trata este artigo, serão
obedecidos os limites -de incentivos fiscais -constantes do
esquema -financeiro aprovado para- o-projeto, o qual, além de
tas: ajustado. ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qual-quer parcela de recursos para aplicação -na conformidade do
art. 5' desta Lei.
§ 2 2 Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por cento do capital votante
para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado 'com recursos próprios.
§ 42 Relativamente aos projetos de infra-estrutura,
conforme definição constante dó caput do art. 1 2 da Lei n2
9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo, tomando como base os planos
estaduais e regionais de desenvolvimento, o limite de que
trata o § 2 2 deste artigo será de cinco por cento.
§ 52 O disposto no § 12 do art. 1 2 da Lei n' 9.808,
de 1999, será realizado somente na forma deste artigo ou,
excepcionalmente em composição com recursos do art. 5'
desta Lei, mediante subscrição de debêntures conversíveis
em ações, a critério das Superintendências, conforme parecer
a ser aprovado pelo respectivo Conselho Deliberativo.
§ 62 Excepcionalmente, apenas para os casos de
empresas titulares dos projetos constituídas na forma de
companhias abertas, serão mantidas as regras vigentes no
inciso II do §2 do art. 1 2 da Lei n' 9.808, de 1999.

§ 13. O prazo de que trata o parágrafo anterior
poderá ser prorrogado, a critério da Superintendência, quando a aplicação dos recursos estiver pendente de decisão
judicial ou administrativa.
§ 14. A aplicação dos recursos na modalidade prevista neste artigo não poderá ultrapassar sessenta por cento
do valor do investimento total previsto no projeto ou, excepcionalmente, setenta por cento para o caso de projetos de
infra-estrutura, a critério da Superintendência de Desenvolvimento Regional, obedecidos aos limites de incentivos fiscais constantes do Calendário de Inversões e Mobilização de
Recursos Aprovado." (NR)
"Art. 21.
§ 1 2 As empresas beneficiárias de incentivos fiscais,
que tenham patrimônio líquido igual ou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), ficam dispensadas:
I - de registro na Comissão de Valores Mobiliários
- CVM;
II ‘. da realização de auditoria independente de suas
demonstrações financeiras; e
III - do envio de cópia das demonstrações financeiras à CVM.
§ 22 Os valores mobiliários de emissão de empresas
beneficiárias de ineentivos fiscais que utilizem alguma das
faculdades previstas no parágrafo anterior e integrem as carteiras do FINOR-, FINAM e FUNRES somente serão negociados:
I - em leilões especiais em bolsa de valores, mediante processo de conversão de -Certificados de Investimento, vedada, neste caso, a faculdade estabelecida no §
do art. 8 2 desta Lei, de estipulação do pagamento em moeda
corrente de parcela do preço dos títulos ofertados; ou
II ,- privadamente, após a sua aquisição nos leilões
especiais.
§ 39- No caso descrito no inciso I do parágrafo
anterior, dos editais de leilão especial deverá constar:

I - a condição de empresa beneficiária de incentivos
fiscais com patrimônio líqüido igual ou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) não registrada e não
fiscalizada pela CVM; e
II - a advertência de que os valores mobiliários nas
condições descritas no inciso anterior não são negociados
em bolsa de valores ou mercado de balcão e que os seus
adquirentes somente poderão negociá-los em transações privadas.

§ 42 As faculdades previstas no § l e incisos deste
artigo não se aplicam às empresas beneficiárias de incentivos
fiscais que tenham valores mobiliários disseminados no mercado, até que procedam ao cancelamento do seu registro na
CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade daqueles títulos, nos termos das normas por ela fixadas." (NR)
Art. 6 2 As empresas titulares de projeto aprovado
pela SUDENE e pela SUDAM, que tenham obtido o Certificado de
Empreendimento Implantado (CEI), a seu critério e com aprovação da
Superintendência respectiva, relativamente à parte ou à totalidade das
debêntures vincendas, conversíveis e não-conversíveis, subscritas em
favor do FINOR e do FINAM, poderão:
1 - efetuar o resgate das debêntures não-conversíveis
mediante operação de conversão desses papéis em debêntures conversíveis, atendidas as mesmas éondições e limites estabelecidos nos
§§ 1 2 e. 22 do art. 5 2 da Lei n2 8.167, de 1991, no que couber;
II - autorizar a Superintendência e o Banco Operador respectivo a promoverem distribuição secundária desses títulos
ou incluí-los nos leilões especiais realizados em bolsas de valores,
referidos no art. 8'-' da Lei n' 8.167, -de 1991, atendidas as normas
específicas a respeito da matéria;
III - quitar esses títulos mediante renegociação do
débito, com base no seu valor atual, nas condições similares às do
processo de securitização de crédito rural regulado pelo Conselho
Monetário Nacional; ou
renegociar esses títulos mediante prazos,- pie
carência e de vencimento mais adequados à capacidade de pagánteato
atualizada do projeto, com encargos financeiros equivalentes aos2dps
Fundos Constitucionais-de Financiamento, exigidos nos casos de-empreendimentos de médio porte.
§. 1 2 Para efeito desta Medida Provisória, consideram-se dívidas vencidas somente aquelas debêntures vencidas e-não
liquidadas na data fixada para o seu pagamento.
§ 22 Com relação às- dívidas em debêntures conversíveis e não-conversíveis em ações vencidas, de emissão das empresas referidas. no caput, estas poderão quitar ou renegociar o saldo
devedor, por seu valor atual, segundo os critérios estabelecidos. nos'
incisos III e IV deste artigo.
§ 3' As empresas titulares dos projetos referidos
neste artigo terão o prazo de noventa dias, contado a partir de 24 de
agosto de 2000, para manifestarem suas preferências em relação' às
alternativas previstas neste artigo, findo o qual deverão cumprir as
obrigações assumidas, na conformidade da legislação anterior.
Art. 7' As empresas com projetos em fase de implantação e que tenham registro de ocorrência de atraso nas liberações
de recursos dos incentivos, relativamente ao cronograma original
aprovado, sem que lhes possa ser imputada a responsabilidade por
essa ocorrência, poderão solicitar a reavaliação e, eventualmente, a
reestruturação do seu projeto pela respectiva Superintendência Regional.
§ 1' As empresas que se enquadrarem na hipótese
prevista neste artigo, de- conformidade com parecer da SecretariaExecutiva da respectiva Superintendência, que fixará, inclusive, o
prazo para conclusão do projeto, poderão--ter o saldo de suas dívidas
em debêntures conversíveis e não-conversíveis, vencidas e vincencias,
dispensado da incidência dos encargos financeiros previstos, inclusive
os de mora, desde 24 de agosto de 2000 até que o projeto obtenha o
respectivo CEI, quando, então, essas empresas passarão a ser enquadradas nas situações previstas no art. 6 2 .
§ 22 As debêntures vincendas objeto do parágrafo
anterior terão seus prazos de amortização e vencimento automaticamente prorrogados a partir de 24 de agosto de 2000, mediante a
concessão de novo prazo de carência, nos termos previstos no § 1' do
art. 2' da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995.
Art. 8 2 Nos demais casos de projetos em fase de
implantação, em que se verifique o recebimento tempestivo dos incentivos previstos no cronograma original, as respectivas empresas
titulares, quando do recebimento do CEI, poderão, relativamente às
suas dívidas em debêntures, vencidas e vincendas, optar pelas alternativas previstas no art. 6, nas condições que vierem a ser fixadas
em parecer da Secretaria-Executiva da Superintendência Regional respectiva.
Art. 92 As empresas a que se referem os arts. 7 2 e 8'
deverão requerer o que facultam os citados dispositivos à Superintendência respectiva, no prazo máximo de cento e oitenta dias,
contado, no caso do art. 7 2 , a partir de 24 de agosto de 2000, e, 'no
caso do art. 8' , a partir da data de recebimento do CEI, sob pena de
perda do direito àquelas faculdades.
Art. 10. Caso a Secretaria-Executiva da respectiva
Superintendência Regional constate irregularidades nos projetos .das
empresas . referidas nos arts. 7' e 8' , serão- estes submetidos a procedimento de auditoria especial com vista à cobrança dos recursos até
então liberados e à exclusão do sistema, em conformidade -com as
disposições regulamentares em vigor.
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Art. 11. As remunerações previstas no art. 20 da Lei
n' 8.167, de 1991, em favor dos órgãos 'gestores dos Fundos de
Investimentos, vigorarão até 31 de dezembro de 2000.
§ P2 A partir de 2001, a remuneração das Superintendências pela administração dos Fundos será de três por cento
calculada com base no valor de cada liberação efetuada pelo respectivo- Fundo, e destinada ao custeio das atividades de pesquisa e
desenvolvimento, qualificação e aperfeiçoamento de recursos humanos, consideradas prioritárias em relação aos setores e empreendimentos beneficiários dos incentivos, bem como à promoção institucional dos Fundos.
§ 2'2 O valor da remuneração prevista no parágrafo
anterior constituirá encargo direto a ser coberto com recursos dos
Fundos, pelo que não haverá emissão de Certificados de1nvestimento
relativamente ao valor da remuneração mencionada.
§ 3' A programação do uso dos recursos arrecadados, conforme os §§ I e 2 , será submetida ao respectivo Conselho Deliberativo, e por este aprovada, obrigando-se a Superintendência Regional a ele apresentar relatórios periódicos de prestação de
contas e de resultados.
§ 45 A remuneração que cabe aos Bancos Operadores pela administração desses Fundos, a partir de janeiro de 2001,
será estabelecida por iniciativa conjunta dos Ministérios da Integração
Naeional e da 'Fazenda.
Art. 12. A administração da movimentação dos recursos financeiros destinados à execução de einpreendimentos apoiados pelos Fundos de Investimentos Regionais obedecerá a regras
" eSnedificas, a serem-estabelecidas pelo Poder Executivo, por iniciativa
conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional.
Art. 13. As pessoas jurídicas tributadas com base no
lue
ro real poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em
investimentos regionais na Declaração de Informações Econômico
FiSais da Pessoa Jurídica - DIN ou no curso do ano-calendário, nas
dataS de pagamento do imposto com base no lucro estimado, apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente.
P A opção, no curso do, ano-calendário, será
-.Manifestada mediante ancOlhimento de parte 'qiiiiiosiór-Ée a
renda, no valor . equivalente a dezoito por cento para o FTNOR e o
FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES, por meio de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) específico.
§ 22 No DARF a que se refere o parágrafo anterior,
a pessoa jurídica deverá indicar o código de receita relativo ao Fundo
pelo qual houver optado.

• § 42 Na hipótese de existência de irregularidade
fiscal, o contribuinte deverá proceder à regularização no prazo de
noventa dias, sob pena do valor da opção ser tratado como imposto.
§ 5' A Secretaria da Receita Federal, após o cuthpriinento das medidas previstas nos §§ 3' e 4 2 , encaminhará ao
Secretário do Tesouro Nacional e ao Ministro de Estado da Integração
Nacional as informações relativas ao montante dos incentivos acatados e às parcelas referentes a cada um dos seus optantes.
§ 6 9 À liberação de saldos de estoques de incentivos
não repassados para os Fundos de Investimentos Regionais ocorrerá
segundo programação a ser estabelecida pelos Ministérios da Fazenda
e da Integração Nacional, atendidas as limitações impostas pela necessidade de financiamento do setor público.
Art. 15. Aplicam-se ao FUNRES e ao Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo GERES, no que couber, as disposições desta Medida Provisória.
Art. 16. Os bancos administradores dos. Fundos
Constitucionais de Financiamento farão jus, a partir de 1 2 de janeiro
de 2001, à taxa de administração de três por cento ao ano sobre o
patrimônio líquido dos respectivos Fundos, apropriada mensalmente.
Parágrafo único. A taxa de administração de que
trata o caput fica limitada, em cada exercício, a vinte por cento do
valor das transferências de que trata a alínea "c", inciso I, do art. 159
da Constituição Federal, realizadas pelo Tesouro Nacional a cada um
dos bancos administradores.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 5 2.128-5, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos, relativamente às normas
introduzidas pelos arts. 13 e 14, a partir de 1 2 de janeiro de 2000.
Art. 19. Revoga-se o art. 4 9 da Lei n 2 9.532, de 10
de dezembro de 1997.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 ela Independência e 113' da República.
,
FERNANDO HENRI(UECARDOSO
Pedro Malan
Fernando Bezerra

MEDIDA PROVISÓRIA N 9 2.129-5, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pela Previdência Social, e altera
dispositivos das Leis n 2-1 6.015, de 31 .de
dezembro de 1973, 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, 9.604, de 5 de fevereiro de
1998, 9.639, de 25 de maio de 1998, 9.717,
de 27 de novembro de 1998, e 9.796, de 5
de maio de 1999, e dá outras providências.

§ 3 9 Os recursos de que trata este artigo, em qualquer, das modalidades de opção previstas no caput, serão considerados disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 42 A liberação dos recursos referentes à opção
prevista no caput, no-caso das pessoas jurídicas a que se refere o art.
92 da Lei n9 8.167, de- 1991-, será efetuada pelo Fundo respectivo,
mediante apresentação dos DARF validados pela Secretaria da Receito Federal, e comprovação de regularidade fiscal da pessoa jurídica
optante relativamente a tributos e contribuições federais.
§ 59 A opção manifestada em qualquer das formas
previstas no caput deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 69 Se os valores destinados para os Fundos, nas
formas .previstas rios '§§ 1 2 é 4 deste artigo, excederem o total a que
a, pessoa jurídica tiver direito, apurado na DIPJ, a parcela excedente
será donsiderada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9 2 da
Lei n 9 8.167, de 1991, como recursos _próprios aplicados no res. pectivo • projeto; e
b) em relação às demais empresas, como subscrição
voluntária para o- Fundo destinatário dá opção, fazendo jus o subscritor aos Certificados de Investimento .a serent emitidos pelos Fundos
beneficiários respectivos.
§ 75 Na hipótese de pagamento ,a menor- de imposto
em virtude-de excesso de valor destinado para os Fundos, a diferença
deverá ser paga com acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto sobre a renda.
Art. 14. A opção pela aplicação de parcela de imposto sobre- a renda das pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real de Cille trata o artigo anterior, deverá ser confirmada pela
Secretaria da -Receita Federal após processamento das DIN.
§ I" A confirmação das opções fica subordinada à
regularidade do cálculo do incentivo e à regularidade fiscal dos contribuintes_ optantes, em relação aos tributos e contribuições federais.
§ 22 Os optantes serão notificados sobre as razões
que motivaram a redução do incentivo ou sobre a existência, .na data
do processamento -de suas declarações, de irregularidade fiscal, em
relação aos tributos e _contribuições federais, impeditiva de sua fruição.
§ 3 2 No caso de redução do incentivo por erro de
cálculo, o optante poderá. pleitear sua alteração, no prazo de trinta
dias, contado-a partir da notificaçãd, em Processo próprio, cabendo à
unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre o
domicílio do contribuinte a apreciação de suas razões.'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, em ( 9 de junho de 2000, em cinco vírgula
oitenta e um por cento.
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§ 12.0 acordo previsto neste artigo conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal e o Município
autorize a retenção do FPE c do FPM e o repasse à autarquia
previdenciária do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do
respectivo Fundo de Participação.
§ 13. Constará, ainda, no acordo mencionado neste
artigo, cláusula em que o Estado, o Distrito Federal oti o
Município autorize a retenção pelas instituições financeiras
de outras receitas estaduais, distritais ou municipais nelas
depositadas e o repasse ao INSS do restante da dívida previdenciária apurada, na hipótese calque os recursos oriundos
do FPE e do FPM não forem suficientes para a quitação do
parcelamento e das obrigações previdenciárias correntes.
§ 14. O valor mensal das obrigações previdenciárias
correntes, para efeito deste artigo, será apurado com base na
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo legal,
estimado, utilizando-se a média das últimas doze competências recolhidas anteriores ao mês da retenção prevista no
§ 12 deste artigo, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou
compensação de eventuais diferenças." (NR)
"Art. 68.
§ 3 5 A comunicação deverá ser feita por meio de
formulários para cadastramento de óbito, conforme modelo
aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 45 No formulário para cadastramento de óbito
deverá constar, além dos dados referentes à identifibação do
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, pelo menos
uma das seguintes informações relativas à pessoa falecida:
a) número de inscrição do .PIS/PASEP;
h) -número de inscrição no Instituto Nacional do

Seguro-Social - INSS, Se contribuinte individual, ou número
•de Inefídio previdenciário - NB, se a -.pessoa falecida for
titular de qitalquer benefício pago pelo INSS;
c) -número do CPF;
d) número de registro da Carteira de Identidade e
respeetivo órgão emissor;
e) número do título de eleitor;
f) número do registro de nascimento ou casamento,
com informação do livro, da folha .e do termo;
g) número e série da Carteira de Trabalho." (NR)
"Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente
nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário
mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a
que se refere o caput." (NR)
Art. 42 Os dispositivos adiante indicados da Lèi n'
8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Parágrafo único. Para os benefícios concedidos pela
Previdência Social a partir de 1 2 de julho de 1999, o reajuste -nos
termos do caput dar-se-á de acordo com os percentuais indicados mo
Anexo a esta Medida Provisória.

"Art. 41. Os valores dos benefícios em manutenção
serão reajustados, a partir de 1 9 de junho de 2001, pro rata,
de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu
último reajustamento, com base em percentual definido em
regulamento, observados os seguintes critérios:

Art. 22 O art. 80 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:

I - preservação "do valor real do benefício;

"12) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP; número de
inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, se
contribuinte individual; número de benefício previdenciário NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício
pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da
Carteira de Identidade e respectivo órgão emissor; número
do título de eleitor; número do registro de nascimento, com
informação do-livro, -da folha e do termo; número e série da
Carteira de Trabalho." (NR)
Art. 3 9 Os dispositivos adiante indicados da Lei 112
8.212, de 24 de julho- de 1991; passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 38.

III - atualização anual;
IV - variação de preços de produtos necessários e
relevantes para a aferição da manutenção do valor de compra dos benefícios.
§ 8 2 Para os benefícioS que tenham sofrido inaj
joração devido à elevação do salário mínimo, o -referido
aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no caput, de acordo com normas a serem baixadas
pelo Ministério- da Previdência e Assistência _Social.
§ 95 Quando da apuração-para fixação dopercentual.
do reajuste do benefício, poderão ser utilizados índices que
representem a variação de que trata o inciso IV deste artigo,
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro-de-Geografia e
Estatística - IBGE ou de instituição congênere de reconhecida notoriedade, -na forma do regulamento." (NR)
"Art. 96.

§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito
Federal ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes
autorizem, quando houver a falta de pagamento de débitos
vencidos ou de prestações de acordos de parcelamento, a
retenção do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou do
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao
Instituto Nacional do Seguro .Social - INSS do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência
que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária
ao Ministério da Fazenda.

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente
ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de
zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento." (NR)
"Art. 134. Os valores expressos em Moeda corrente
nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento_ dos valores
dos benefícios." (NR)
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Art. 5 2 A Lei n' 9.604, de 5 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 2' -A. O Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS poderá transferir recursos financeiros para o
desenvolvimento das ações continuadas de assistência social
diretamente às entidades privadas de assistência social, a
partir- da competência do mês de dezembro de 1999, independentemente da celebração de acordo, convênio, ajuste
ou contrato, em caráter excepcional, quando o repasse não
puder ser efetuado diretamente ao Estado, Distrito Federal
ou Município em decorrência de inadimplência desses entes
com o Sistema da Seguridade Social.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará
as ações continuadas de assistência social, de que trata este
artigo, no prazo de trinta dias, a partir de 10 de dezembro de
1999." (NR)
Art. 62 Os dispositivos adiante indicados da Lei n2
9.639, de 25 de maio de 1998, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1 2 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até 29 de setembro de 2000, poderão optar pela
amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, oriundas de contribuições sociais,
bem como as decorrentes de obrigações acessórias, até a
competência junho de 2000, mediante o emprego de quatro
pontos percentuais do Fundo de Participação dos Estados FPE e de nove pontos percentuais do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM.
•
§ 1 2 As unidades. federativas mencionadas neste arfigo poderão optar por incluir nessa espécie de amortização
as dívidas, até a competência junho de 2000, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas,
hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos nos
percentuais do FPE e de três pontos nos percentuais do FPM
referidos no caput.
§ r Mediante o emprego de mais quatro pontos
percentuais do respectivo Fundo de Participação, as unidades
federativas a que se refere este artigo poderão optar por
incluir, nesta espécie de amortização, as dívidas constituídas
ate a competência junho de 2000 para com o INSS, de suas
empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis às empresas desta natureza.
§ 3 2 A inclusão das dívidas das sociedades de economia mista na amortização prevista neste artigo dependerá
de lei autorizativa estadual, distrital ou municipal.
§ 42 O prazo de amortização será de duzentos e
quarenta meses, limitados aos -percentuais previstos no caput
deste artigo e no art. 3 2 .
§ 5 2 Na hipótese de aplicação dos limites percentuais a que se refere o parágrafo anterior o saldo remanescente será repactuado ao final do acordo.
§ 6'2 A dívida consolidada na forma deste artigo
sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP, vedada a imposição de qualquer outro acréscimo.
•
§ 7 2 O prazo de. amortização nas hipóteses dos §§
1 2 e 22 não poderá ser inferior a noventa e seis meses,
observando-se, em cada caso, os limites percentuais estabelecidos."*(NR)
"Art. 2 2

•

Parágrafo único. O parcelamento celebrado na forma deste artigo conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize a retenção do FPE ou do
FPM e o rep.asse ao INSS do valor correspondente a cada
prestação mensal, por ocasião do vencimento desta." (NR)
"Art. 5 2 O acordo celebrado com base nos arts. 1 2 e
3 2 conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou o
Município autorize a retenção do FPE e do FPM e o repasse
à autarquia previdenciária do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação.
§ 1 2 Às parcelas das obrigações previdenciárias correntes quitadas na forma do caput deste artigo, dão se aplica
o disposto nos arts. 30, inciso I, alínea "b", e 34 da Lei n=
8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 22 Constará, ainda, no acordo mencionado neste
artigo, cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou o
Município autorize a retenção pelas instituições financeiras
de outras receitas estaduais, distritais- ou municipais nelas
depositadas e o repasse ao INSS do restante da dívida previdenciária apurada, na hipótese em que os recursos oriundos do FPE e do FPM não forem suficientes para a quitação
da amortização prevista no art.- 1 2 e das obrigações previdenciárias correntes.
§ 3' O valor mensal das obrigações previdenciárias
correntes, para efeito deste artigo, será apurado com base na
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social ;n

•

GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo legal,
estimado, utilizando-se a média das últimas doze competências recolhidas anteriores ao mês da retenção, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferenças.
§ 4 2 A amortização referida no art. 1 2 desta Lei,
acrescida das obrigações previdenciárias correntes, poderá,
mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da
Receita Corrente Líquida Municipal.
§ 5 2 Os valores devidos ao INSS a título de amortização e não recolhidos, a cada mês, em razão da aplicação
do parágrafo anterior serão repactuados ao final da vigência
do acordo previsto neste artigo.
§ 62 Para fins do disposto neste artigo, entende-se
como Receita Corrente Líquida Municipal a receita calculada conforme a Lei Complementar n 2 101, de 4 de maio de
2000." (NR)
Art. 7 2 A Lei n2 9.717, de 27 de novembro de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1 2
III - as contribuições e os retursos vinculados ao
Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil
e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão
ser utilizadas para. pagamento de benefícios previdenciários
dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no art. 6°, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos em parâmetros
gerais;
X vedação de inclusão nos benefícios, para efeito
de cálculo e percepção destes, de parcelas remuneratórias
pagas em decorrência de função de confiança, de cargo em
comissão•ou do local de trabalho.
§ 1 2 Fica vedada a constituição e manutenção de
regime próprio de previdência social pelos Municípios que
não tenham receita diretamente arrecadada ampliada, na forma estabelecida por parâmetros gerais, superior à receita
proveniente de transferências constitucionais da União.
§ 2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos Municípios que tenham constituído regime próprio de
previdência social destinado a atender servidor público titular de cargo efetivo até a data anterior à publicação desta
Lei." (NR)
"Art. 1 2 -A. O servidor público titular de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal
filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou
sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem." (NR)
"Art. 2'
§ 3 2 •A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios publicarão, até trinta dias após o encerramento
de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário
da receita e despesa previdenciárias e acumulada no exercício financeiro em curso, explicitando, conforme diretrizes
gerais, de forma desagregada:

IV - suspensão do pagamento dos valores devidos
pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei n2
9.796, de 5 de maio de 1999." (NR)
"Art. 92
fiI - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de penalidades, por órgão próprio, nos
casos previstos no art. 8 2 desta Lei.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios prestarão ao Ministério da Previdência e Assistência Social, quando solicitados, informações sobre regime próprio de previdência social e fundo
previdenciário previsto no art. 6 2 desta Lei." (NR)
Art. 8 2 A Lei n 9 9.796, de 5-de maio de 1999, passaa vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 8 2 -A. A compensação financeira entre os
regimes próprio§ de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de
comagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá,
no que couber, às disposições desta Lei." (NR)
Art. 9 2 Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS autorizado a rever as parcelas pagas no período de 5 de
outubro de 1988 a abril de 1993, decorrentes dos benefícios concedidos com base na' Lei n 2 7.070, de 20 de dezembro de 1982,
utilizando os mesmos critérios, forma, datas e índices adotados para-o
reajuste dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social.
Parágrafo único. A diferença apurada com a aplicação do disposto neste artigo será paga aos beneficiários até 31 de
outubro de 2000.
Art. 10. As contribuições sociais arrecadadas pelo
INSS, incluídas ou não em notificação fiscal, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até março de 1999, poderão, após verificadas e
confessadas, ser pagas em até vinte e quatro parcelas mensais fixas.
§ 1° O parcelamento de que trata este artigo será:
I - de até doze meses para as contribuições sociais
cujos fatos geradores tenham ocorrido no período de abril de 1999 até
março de 2000; e
II - concedido independentemente de garantias, aplicando-se-lhe o disposto no art. 206 da Lei n 2 5,172, de 25 de outubro
de 1966- Código Tributário Nacional.
§ 2° Não poderão ser objeto de 'parcelamento as
contribuições sociais descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos, as decorrentes de sub-rogação e
as importâncias retidas na forma do art. 31 da Lei n 2 8.212, de 24 de
julho de 1991.
§ 3 2 Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), reduzindo-se
o número de parcelas, se for ocaso, para se adequar o parcelamento a
este limite.
§ 4' O deferimento do parcelamento pelo INSS. fica
condicionado ao pagamento da primeira parcela.

militar; IV - o valor da despesa total com pessoal civil e

§ 5 2 Para os contribuintes que tenham parcelamento
de contribuições sociais no INSS, fica autorizada a converSão para o
parcelamento de que trata este artigo, desde que o número de parcelas
vincendas seja reduzido pela metade, respeitados os limites .do captt
deste artigo e dos §§ 1 2 e 3 2 .

VIII - o valor do saldo financeiro do regime próprio
de previdência social.

§ 6° O parcelamento será rescindido automaticamente, caso- ocorra atraso igual ou superior a trinta e um dias no
pagamento da parcela, hipótese em que:

§ 42 Os Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes podem optar pela publicação, em até
trinta dias após o encerramento de cada semestre, do demonstrativo mencionado no parágrafo anterior.

I - o saldo devedor será encontrado tomando-se o
valor da dívida na data da adesão ao parcelamento e subtraindo-se as
-parcelas pagas, sem correção monetária; e
II - incidirá juros sobre o novo saldo devedor; equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, apurada entre a data da concessão e rescisão do
parcelamento, e multa de dez por cento.

§ 5 2 Antes de proceder a quaisquer ,revisões, reajustes ou adequações de proventos e pensões que impliquem
aumento de despesas, os entes estatais deverão regularizar a •
§ 7° Em caso de atraso inferior a trinta e um dias
situação sempre que o demonstrativo ge que trata o § 3 2 , no
será cobrada multa no valor de dez por cento sobre a parcela em
que se refere à despesa acumulada até o bimestre, indicar o
atraso.
descumprimento dos limites fixados nesta Lei.
§ 62 É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento de despesas previdenciárias, sem a observância dos
limites previstos neste artigo." (NR)

§ 8° Na hipótese de inclusão de dívida ajuizada no
parcelamento, os honorários advocatícios ficam redu,zidos para cinco
por cento, .observado que:

"Art. 2 2 -A. Fica suspensa, até 31 de dezembro de
2001, a exigibilidade do disposto no caput no § 1 2 do art.
2 desta Lei." (NR)

I - a execução fiscal ficará suspensa até quitação
total da dívida ajuizada, permanecendo, nesse período, a penhora dos
bens já efetuada; e
II - havendo rescisão do parcelamento, será dado
seguimento a execução fiscal, não se aplicando a redução dos honorários advocatícios.

"Art. 5'
Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4 2 do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline
a matéria." (NR)
"Art. 72

§ 9' Os contribuintes poderão aderir ao parcelamento de que trata este artigo até 1° de março de 2001.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n 2 2.129-4, de 27 de dezembro de
2000.
:
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Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se o parágrafo único do art. 56 e
o art. 101 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, os §§ 1 2 e do
art. 41, o caput do art. 95 e os arts. 144.a 147 da Lei n' 8.213, de 24
de julho de 1991, os arts. 7 2 a 92 e 12 a 17 da Lei n 2 9.711, de 20 de
novdmbro de 1998, c o inciso I do art. 6 2 da Lei n 2 9.717, de 27 de
novembro de 1998.
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Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
t(aldeck Ornélas

ANEx o"
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE
ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INICIO
DATA DO INICIO DO
BENEFÍCIO
até iunho/I999
em julho/1999
em agosto/1999
em setembro/1999
em outubro/1999
em novembro/1999
em dezembro/1999
emjaneiro/2000
em fevereiro/2000
em março/2000
em abril/2000
em maio/2000

REAJUSTE (%)
5,81
5,31
4 82
4,33
3,84
3 35
2,86
2,38
1,90
1 42
O 95
0,47

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.1314, DE 26 DE JANEIRO DE 2001.
Dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas,
altera as Leis n 2-1 3.765, de 4 de maio de
1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980;
e dá outras providências.
O TREMENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO
DA REMUNERAÇÃO
. Art. 1 2 A remuneração dos militares integrantes das
Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no País, em
tempo de paz, compõe-se de:
I - soldo;
II - adicionais:
a) Militar;
b) de habilitação;
c) de tempo de serviço, observado é disposto no art.
30 desta Medida Provisória;
d) dá compensação orgânica; e .
e) de permanência;
Lir gratificações:

a) de localidade especial; e
b) de representação.
Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e
gratificações são as constantes dos Anexos I, E e III desta Medida
Provisória.
Art. 2' Além da remuneração prevista no art. 12
desta Medida Provisória, os militarás têm os seguintes direitos remaneratórios:
I - observadas as definições do art. 3' desta Medida
Provisória: .
. a) diária;
b) -transporte;c) ajuda de -custo; •
d) auxílio-fardamento;
,e) auxílio-alimentação;
f) auxflio-natalidade.;
g). auxílio-invalidez; ,e
auxílio-funeral;
II - observada a legislação específica:
a) auxílio-transporte;
b) assistência pré-escolar;
c) salário-família;
d) adicional de férias; e
e) adicional -natalino:
Parágrafo único. Os valores referentes aos direitos
previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou
constantes das tabelas do Anexo IV.
tende=se como:

057A:.
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Art. 3 2 Para os efeitos desta Medida Provisória, en-

I - soldo - parcela básica mensal da remuneração e
dos proventos, inerente ao posto ou à graduação do militar, e é
irredutível;
II - adicional militar - parcela remuneratória mensal
devida ao militar, inerente a cada círculo hierárquico da carreira
Militar;
III - adicional de habilitação - parcela remuneratória
mensal devida ao militar, inerente aos cursos realizados com aproveitamento, conforme regulamentação;
IV - adicional de tempo de serviço - parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente ao tempo de serviço,
conforme regulamentação, observado o disposto no art. 30 desta Medida Provisória;
V - adicional de compensação orgânica - parcela
remuneratória mensal devida ao militar para compensação de desgaste
orgânico resultante do desempenho continuado de atividades especiais, conforme regulamentação;
VI - adicional de permanência - parcela remuneratória mensal devida ao militar que permanecer em serviço após
haver completado o tempo mínimo requerido para a transferência para
a inatividade remunerada, conforme regulamentação;
VII - gratificação de localidade especial - parcela
remuneratória mensal devida ao militar, quando servindo em regiões
inóspitas, conforme regulamentação;
VIII - gratificação de representação:
a) parcela remuneratória mensal devida aos Oficiais
Generais e aos demais oficiais em cargo de comando, direção e chefia
de organização militar, conforme regulamentação; e
b) parcela remuneratória eventual devida ao militar
pela participação em viagem de representação, ' instrução, emprego
operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira no País,
conforme regulamentação;
IX - diária - direito pecuniário devido ao militar que
se afastar de sua sede, em serviço de caráter eventual ou transitório,
para outro ponto do território nacional, destinado a cobrir as correspondentes despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana,
conforme regulamentação;
X - transporte - direito pecuniário devido ao militar
da ativa, quando o transporte não for realizado por conta da União,
para custear despesas nas movimentações' por interesse do serviço,
nelas compreendidas a passagem c a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes e um empregado doméstico, da
localidade onde residir para outra, onde fixará residência dentro do
território nacional;
•'
XI - ajuda de custo - direito pecuniário devido ao
militar, pago adiantadamente, conforme regulamentação:
a) para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto as de transporte, nas movimentaçõeS com mudança de
sede; e
b) por ocasião de transferência para a inatividade
remunerada, conforme dispuser o regulamento;
XII - auxílio-fardamento - direito pecuniário devido
ao militar para custear gastos com fardamento, conforme regulanientação;
xru auxílio-alimentação - direito pecuniário devido
ao militar para custear gastos eorn alimentação, conforme regulamentação;
XIV - auxílio-natalidade - direito pecuniário devido
ao militar por motivo de nascimento de filho, conforme regulamentação;
XV - auxílio-invalidez - direito pecuniário devido
ao militar na inatividade, reformado como inválido, por incapacidade
para o serviço ativo, conforme regulamentação; e
XVI - auxílio-funeral -* direito pecuniário devido ao
militar por morte do cônjuge, do companheiro ou companheira ou do
dependente, ou ainda ao beneficiário no caso de falecimento do militar, conforme regulamentação.
. Parágrafo único. O Militar quando em viagens a
serviço terá direito a passagens, conforme regulamentação.
Art. 42 A remuneração e os proventos do militar,não
estão sujeitos a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos -especificamente previstos em lei.
cio na data:

Art. 5 2 O direito do Militar à remuneração tem iní-

I - do- ato da promoção, da apresentação atendendo
convocação ou designação para o serviço ativo, para t) Oficial;
II - do ato da designação ou declaração, da apresentação atendendo convocação para o serviço ativo, para o GuardaMarinha ou o Aspirante-a-Oficial;
Itt - do ato, da no-meação ou promoção a Oficial,
para Suboficial ou Subtenente;
IV - do ato da promoção, classificação ou engajamento, para as demais praças;
V - da incorporação às Forças Armadas, Para convocados, c voluntários;
VI - da apresentação à organização competente do
Ministério da Defesa ou Comando, quando da nomeação inicial para
qualquer posto ou graduação das Forças Armadas; ou
VII - do ato da matrícula, para os alunos das escolas,. centros ou núcleos de formação de oficiais e de praças e das
escolas preparatórias e congêneres.
_ Parágrafo único. Nos casos de retroatividade, a remuneração é devida a partir das datas declaradas nos respectivos
atos..

III - agregado, para exercer atividades estranhas às
Forças Armadas, estiver em cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que na Administração Pública Federal indireta, respeitado o direito de opção pela remuneração correspondente
ao posto ou graduação.
Parágrafo único. O militar que usar do direito de
opção pela remuneração faz jus à representação mensal do cargo,
emprego ou função pública temporária.
Art. 7 2 O .direito à remuneração em atividade cessa
quando o militar for desligado do serviço ativo das Forças Armadas
por:
I - anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;
II - exclusão a bem da disciplina ou perda do posto
e patente;
III - transferência para a reserva remunerada ou
reforma; ou
IV - falecimento.
§ 1 2 O militar, enquanto não for desligado, continuará a perceber remuneração na ativa até a publicação de seu
.desligamento, que não poderá ultrapassar quarenta e cinco dias dá
data da primeira publicação oficial do respectivo ato.
§ 22- A remuneração a que faria jus, em vida, o
militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a
conclusão do processo referente à pensão militar.
Art. 8 2 Quando o militar for considerado desaparecido ou extraviado, nos termos previstos na Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, sua remuneração ou proventos serão pagos aós
que teriam direito à sua pensão militar.
§ 1 2 No caso previsto neste artigo, decorridos seis
meses, iniciar-se-á a habilitação dos beneficiários à pensão militar,
cessando o pagamento da remuneração ou dos proventos quando se
iniciar o pagamento da pensão militar.
§ 22 Reaparecendo o militar, caber-lhe-á, se for o
caso, o pagamento da diferença entre a remuneração ou os proventos
a que faria jus e a pensão paga a seus beneficiários.
CAPÍTULO Ir
DOS DIREITOS PECUNIÁRIOS AO PASSAR PARA A
INATIVIDADE
Art. 92 O militar, ao ser transferido paris a inatividade remunerada, além dos direitos previstos nos arts. 10 e 11
desta Medida Provisória, faz jus:
I - à ajuda de custo prevista na alínea "h" do inciso
XI do art. 3' desta Medida Provisória; e
II - ao valor relativo ao período integral das férias a
que tiver direito e, ao incompleto, na proporção de um doze avos por
mês de efetivo serviço.
§ 1 2 No caso do inciso II deste artigo, a fração igual
ou superior a quinze dias é considerada como mês integral.

r

Os direitos previstos neste artigo são colmedidos aos beneficiários da pensão militar no caso de falecimento do
militar em serviço ativo.
CAPÍTULO III DOS PROVENTOS NA INATIVIDADE
Art. 10. Os proventos na inatividade remunerada são
constituídos das seguintes parcelas:
I - soldo ou quotas de soldo;
II - adicional militar;
III - adicional de habilitação;
IV - adicional de tempo de serviço, observado o
disposto no ait. 30 desta Medida Provisória;
V - adicional de compensação orgânica; c
VI - adicional de permanência.
§ l 9 Para efeitos de cálculo, os proventos são:
- integrais, calculados com base no soldo; ou
II - proporcionais, calculados com base em quotas
do soldo, correspondentes a um trinta avos do valor do soldo, por ano
de serviço.
§ 2' Aplica-se o disposto neste artigo ao calculo, da
pensão militar.
-§ 3' O militar transferido para 4 reserva remunerada
ex oficio, por haver atingido a idade limite -de permanência em
atividade, no respectivo posto ou graduação, ou por não haver preenchido as condições dp escolha para acesso ao generalato, tem direito ao soldo integral.
Art. li. Além dos direitos previstos no artigo anterior, o militar na. inatividade remunerada faz jus a:

Art. 62 Suspende-se temporariamente o direito do
militar à remuneração quando:
I - em . licença para -tratar de interesse particular;
I1 hã
ile-géacTr
—

I - -adicional-natalino;
auxílio-invalidez;
III - assistência pré-escolar;
IV - salário-família;
.V 1 auxílio-natalidade;
-yr-- abRílii-s ..fuh-êtra
—
II -

- ' -- ' "
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Art. 12. Suspende-se o direito do militar inativo à
percepção de proventos, quando retornar à ativa, convocado ou designado para o desempenho de cargo ou comissão nas Forças Armadas, na forma da legislação em vigor, a partir da data da sua
apresentação à organização militar competente.
Art. 13. Cessa o direito à percepção dos proventos
na inatividade na data:
I - do falecimento do militar;

II - do ato que prive o Oficial do posto e da patente;
III - do ato da exclusão a bem da disciplina das
Forças Armadas, para a praça.
CAPÍTULO IV
DOS DESCONTOS
Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem
sofrer a remuneração ou os.proventos do militar para cumprimento de
obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou
de regulamento.

Art. 21. Ao militar que, em 29 de dezembro de
2000, encontrar-se reformado com fundamento no Decreto-Lei n2
8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou na Lei n 9 2.579, de 23 de agosto
de 1955, fica assegurado o cálculo de seus proventos referentes ao
soldo do posto de Segundo-Tenente, ou, se mais benéfico, o do posto
a que ele faz jus na inatividade.
Art. 22. Aos militares que participarem da construção de estradas, aeródromos e obras públicas, mapeamento e levantamento cartográfico e hidrográfico, construção e instalação de
rede de proteção ao vôo, serviços de sinalização náutica e reboque
poderão ser conferidas gratificações na forma estabelecida em convênio com órgãos públicos ou privados interessados no referido trabalho, à conta dos recursos a estes destinados.
Art. 23. O militar da reserva remunerada, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na
inatividade para aquela prevista para a prestação de tarefa por tempo
certo, faz jus a um adicional igual a três décimos dos proventos que
estiver percebendo.

§ 2! Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre

Art. 24. O militar que, até 1 2 de março de 1976,
tinha direito a compensação orgânica pela metade do valor, quando
em deslocamento em aeronave militar, a serviço de natureza militar,
não sendo tripulante orgânico, observador meteorológico, observador
aéreo ou observador fotogramétrico, tem o seu direito assegurado.

§ 3! Na aplicação dos descontos, o militar não pode
receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou
proventos.

Art. 25. A contribuição para a assistência médicohospitalar e social é de até três e meio por cento ao mês e incidirá
sobre as parcelas que compõem a pensão ou os proventos na inatividade, conforme previsto no art. 10 desta Medida Provisória.

torizados.

§ 1! Os descontos podem ser obrigatórios ou au-

os. autorizados.

Art. 15: São descontos obrigatórios do militar:
I - contribuição para a pensão militar;
- contribuição para a assistência médico-hospitalar e social do militar;
- indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar; por intermédio de organização militar;
IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os
proventos; de acordo com a lei;
- indenização à Fazenda Nacional em decorrência
de dívida;
VI - pensão alimentícia ou judicial;
VII - taxa, de uso por ocupação de próprio nacional
residencial, conforme regulamentação;
VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial, conforme regulamentação.
Art, 16. Descontos autorizados são os efetuados em
faVor d- entidades consignatárias ou de terceiros; conforme regulamentação de cada Força.
CAPÍTULO V
DOS -LIMITES DA REMUNERAÇÃO

g DOS PROVENTOS

Art. 17. Nenhum militar, na ativa ou na inatividade,
pode perceber mensalmente, a título de remuneração ou proventos,
importância superior à-remuneração bruta do Comandante de Força.
Parágrafo único. Excluem-se, para fim de aplicação
deste- artigo, os valores inerentes a:
I - direitos remuneratórios previstos no art. 2 2 desta

Seção II
, Das Disposições Transitórias
Art. 26. Enquanto não entrar em vigor lei especial
dispondo sobre remuneração em campanha, permanecem em vigor os
arts. 101 a 109 da Lei n 2 5.787, de 27 de junho de 1972.
Seção III
Das Disposições Finais
Art. 27. A Lei n 9 3.765, de 4 de maio de 1960,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1 2 São contribuintes obrigatórios da pensão
militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento,
todos os militares das Forças Armadas.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput
deste artigo:
I - o aspirante da Marinha, o cadete do Exército e
da Aeronáutica e o aluno das escolas, centros ou núcleos de
formação de oficiais e de praças e das escolas preparatórias
e congêneres; e
II - cabos, soldados, marinheiros e taifeiros, com
menos de dois anos de efetivo serviço." (NR)

"Art. 3 2 -A. A contribuição para a pensão militar
incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na
inatividade.
Parágrafo único. A alíquota de contribuição para a
pensão militar é de sete e meio por cento." (NR)

Medida Provisória;
II - adicional de tempo de serviço, observado o
disposto no art. 30 desta Medida Provisória;
- adicional de 'compensação orgânica;
IV -' gratificação de localidade espeCial;
V - gratificação de representação; e
VI - adicional de permanência.

"Art. 42 Quando o militar, por qualquer circunstância, não puder ter descontada a sua contribuição para a
pensão militar, deverá ele efetuar o seu recolhimento, imediatamente, à unidade a que estiver vinculado.

Art. 18. Nenhum militar ou beneficiário de pensão
militar pode receber, como remuneração, proventos mensais ou pensão militar; valor inferior ao do salário mínimo vigente, sendo-lhe
paga, como complemento, a diferença encontrada.

Parágrafo único. Se, ao falecer o contribuinte, houver dívida de contribuição, caberá aos beneficiários saldá-la
integralmente, por ocasião do primeiro pagamento da pensão
militar." (NR)

1 2 A pensão militar de que trata o caput deste
artigo -é a pensão militar tronco e não as cotas partes resultantes das
subdivisões aos beneficiários.

"Art. 72 A pensão militar é deferida em processo de
habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de
prioridade e condições a seguir:

§ 2' Exclueni-se do disposto no caput deste artigo
as praça S prestadoras de serviço militar inicial e as praças especiais,
exceto o Guarda-Marinha e o Aspirante-a-Oficial.
§ 3 2 O complemento previsto no caput deste artigo
constituirá parcela de proventos na inatividade, além das previstas no
art. 10 desta Medida Provisória, até que seja absorvido por ocasião de
futuros reajustes.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art.19. Os convocados ou mobilizados fazem jus à
remuneração prevista nesta Medida Provisória,
Parágrafo único. Ao servidor público federal, estadual ou municipal fica garantido o direito de optar , pela remuneração que percebia antes da convocação ou mobilização.
Art. 20. Os militares da ativa nomeados Ministros
de Estado ou Ministros do Superior Tribunal Militar têm remuneração
estabelecida em legislação própria; assegurado o direito de opção.

I - primeira ordem de prioridade:
a) cônjuge;
b) companheiro ou companheira designada ou que
comprove união estável como entidade familiar;
c) pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex:convivente, desde que percebam
pensão alimentícia;
d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade
ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; . e
e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos
de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro
anos-de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.
II - seg' unda ordem de prioridade, á mãe e o pai que
comprovem dependência econômica do militar;
III - terceira ordem de prioridade:
a) ,o irmão órfão, até vinte e um anos de idade ou,
se-estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade, e
o inválido, enquanto durar a invalidez, comprovada a dependência econômica do militar;

b) a pessoa designada, até vinte e um anos de idade,
se inválida, enquanto durar a invalidez, ou maior de sessenta
anos de idade, que vivam na dependência econômica do
militar.
§ 1 2 A concessão da pensão aos beneficiários de
que tratam o inciso I, alíneas "a", ."6", "c" e "d", exclui
desse direito os beneficiários referidos nos incisos II e III.
§ 2 2 A pensão será concedida integralmente aos
beneficiários do inciso I, alíneas "a" e "b", ou distribuída em
partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas
"a" e "c" ou "b" e "c", legalmente habilitados, exceto se
existirem beneficiários previstos nas suas alíneas "d" e
"e".
§ 3 ! Ocorrendo a exceção do parágrafo anterior,
metade do valor caberá aos beneficiários do inciso L alíneas
"a" e "c" ou "b" e "c", sendo a outra metade do valor da
pensão rateada, em partes iguais, entre os beneficiários do
inciso 1, alíneas "d" e "e". (NR)
"Art. 15. A pensão militar será igual ao valor da
_ remuneração ou dos proventos do militar.
Parágrafo único. A pefisão do militar não contribuinte da pensão militar que vier a falecer na atividade em
conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nele adquirida não poderá ser inferior:
I - à de aspirante a oficial ou guarda-marinha, para
os cadetes do Exército e da Aeronáutica, aspirantes de marinha e alunos dos Centros ou Núcleos de Preparação de
Oficiais da reserva; ou
- à de terceiro-sargento, para as demais praças e
os alunos das escolas de formação de sargentos." (NR)
"Art. 23. Perderá o direito à pensão militar o beneficiário que:
I - venha a ser destituído do pátrio poder, no tocante
às quotas-partes dos filhos, as quais serão revertidas para
estes filhos;
II - atinja, válido e capaz, os limites de idade es- .
tabelecidos nesta lei;
III - renuncie expressamente ao direito;
IV tenha sido condenado por crime de natureza
dolosa, do qual resulte a morte do militar ou do pensionista
instituidor da pensão militar." (NR)

"Art. 27. A pensão militar não está sujeita à pe- •
nhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos era lei." (NR)
"Art. 29. É permitida a acumulação:
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria;
TI - de uma pensão Militar com a de outro regime,
observado o disposto no_art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal." (NR)
Art. 28. A Lei n..2 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 6 2 São equivalentes às expressões "na ativa",
"da ativa", "em serviço 'ativo", "em serviço na ativa", '•'em
serviço", "em atividade" ou "em atividade militar", conferidas aos militares nó desertmenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou- atividade militar
ou considerada de natureza militar nas organizações mi- .
litares das Forças Armadas, bem Como na Presidência da
República, na Vice-Presidência da República, no Ministério
da Defesa e nos demais Órgãos quando previsto em lei, ou
quando incorporados às Forças Armadas. .(NR).
"Art. 50:
II - o provento calculado com base no soldo integral
do posto ou graduação que possuía quando da transferência
para a inatividade remunerada, se contar com mais de trinta
anos de serviço;
III - o provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não contando trinta
anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada,
ex-officio, por ter atingido a idade-limite de permanência em
atividade no posto ou na graduação, ou ter sido abrangido
pela quota compulsória; e
" (NR)
"Art. 53. A remuneração dos militares, será estabelecida em legislação específica, comum às Forças Armadas." (NR)
"Art. 63.
§ 3 2 A concessão de férias não é prejudicada-pelo
gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por
punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão
disciplinar, ou pelo estado de guerra, 911 para que sejam
cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito
àquela licença..
" (NR)
"Art. 67. '
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§ 3 2 A concessão da licença é regulada pelo Comandante da Força." (MR)
"Art. 70.
§ 1 = A intemtpção cia licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer:
d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulamentação de cada Força.
" (NR)

§ 1 = Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no caput, que deverá ser expressa até 30 de
junho de 2001.

Art. 36. Os períodos de -férias não gozadas, adquiridos até 29 de dezembro de 2000, poderão ser contados em dobro
para efeito de inatividade.

§ 2 Os beneficiários diretos ou por futura reversão
das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei n = 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de
2000.

Art. 37. Fica assegurado ao militar o acréscimo de
um ano de serviço para cada cinco anos de- tempo de efetivo serviço
prestado, até 29 de dezembro dó 2000, pelo oficial dos diversos
corpos, quadros e serviços que possuir curso universitário, reconhecido oficialmente, desde que esse curso tenha sido requisito essencial
para a -sua admissão nas Forças Armadas, até que este acréscimo
complete o total de anos de duração normal ,do respectivo curso.

Art. 32. Ficam assegurados os direitos dos militares
que até 29 de dezembro de . 2000, contribuíam para a pensão militar
correspondente a um ou dois postos ou graduações acima da -que
fizerem jus.

"Art. 81.

§ 1 2 O direito à pensão fica condicionado ao recebimento de vinte e quatro contribuições mensais que será deixado
aos beneficiários, permitindo-se a estes fazerem o respectivo pagamento. ou completarem o que faltar.

II - for posto à disposição exclusiva do Ministério
da Defesa ou de Força Armada diversa daquela a que pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de natureza
militar;
" (NR)

§ 2 O militar que, preenchendo as condições legais
para ser transferido para a reserva remunerada ou reformado, com
proventos calculados sobre o soldo do posto ou graduação superior,
venha a falecer na ativa, deixará pensão correspondente a esta situação, observado o disposto no caput deste artigo.

Art. 29. Constatada a redução de remuneração, de
proventos ou de pensões, decorrente da aplicação desta Medida Provisória, o valor da diferença será pago a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sendo absorvido por ocasião de futuros
reajustes.

Art. 33. Os períodos de licença especial, adquiridos
até 29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou contados em
dobro para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos
legais, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do Militar.

Parágrafo único. A vantagem pessoal nominalmente
identificada prevista no caput deste artigo constituirá parcela de proventos na inatividade, além das previstas no art. 10 desta Medida
Provisória, até que seja absorvida por ocasião de futuros reajustes.

Parágrafo único. Fica assegurada a remuneração integral ao militar em gozo de licença especial.

Art. 30. Fica extinto o adicional de tempo de serviço
previsto na alínea "c" do inciso II do art. 1 0 desta Medida Provisória,
assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço
a -que fizer jus em 29 de dezembro de 2000.

Art. 34. Fica assegurado ao militar que, até 29 de
dezembro de 2000, tenha completado os requisitos para se transferir
para a inatividade o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração.

Art. 31. Fiea assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento das
parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a manutenção
dos benefícios previstos na Lei n 2 3.765, de 1960, até 29 de dezembro
de 2000.

Art. 35. Fica assegurada a condição de contribuinte
ao oficial demitido a pedido e à praça licenciada ou excluída que, até
29 de dezembro de 2000, contribuíam para a pensão militar.

Art. 38. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.131, de .28 de dezembro de 2000.
Art. 39, Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a partir de -1' de
janeiro de 2001.
Art. 40. Ficam revogados o art. 2 2 , os §§ 1 2 , 2'
3 = , 49 e 5 = do art. 3 2 , os arts. 5 = , 62 , 8 = , 16, 17, 18, 19 e 22 da
Lei n° 3.765, de 4 de maio de 1960, a alínea "j" do inciso IV e o §
1 2 do art. 50, o § 5' do art. 63, a alínea "a" do § 1 2 do art. 67, o art.
68, os §§ 42 e 5' do art. 110, os incisos 11,1V e V, e os §§ 2' e 3 2 do
art. 137, os arts. 138, 156 e 160 da Lei n 2 6.880, de 9 de dezembro
de 1980, o art. 7' da Lei n 2 7.412, de 6 de dezembro de 1985, o art.
22 da Lei n' 7.961, de 21 de dezembro de 1989, o art. 29 da Lei n2
8.216, de 13 de agosto de 1991, a Lei n 2 8.237, de 30 de setembro
de 1991,0 art. 62 da Lei n 2 8.448, de 21 de julho de 1992, os arts. 6'
e 8 2 da Lei n2 8.622, de 19 de janeiro de 1993,-a Lei Delegada n = 12,
de 7 de agosto de 1992, o inciso I do art. 2' e os arts. 20, 25, 26 e
27 da Lei n 9 8.460, de 17 de setembro de 1992, o art. 2° da Lei n°
8.627, de 19 de fevereiro de 1993, a Lei n° 8.717, de 14 de outubro
de 1993, a alínea "b" do inciso do art. 1' da Lei n 2 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, os arts. 3' e 6 = da Lei n2 9.367, de 16 de dezembro
de 1996, os arts. 1 2 ao 4 2 e 62 da Lei n' 9.442, de 14 de março de
1997, e a Lei n2 9.633,-de 12 de maio de 1998.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 = da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

ANEXO I

ANEXO I

TABELA I - .SOLDO
Posto ou Graduação

-TABELA II- ESCALONAMENTO VERTICAL
Posto ou Graduação

I. OFICIAIS GENERAIS
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirank, General-de-Brigada e Brigadeiro
2. OFICIAIS SUPERIORES
_Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major.
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
_Capitão-Tenente e Capitão •
.

Valor R
4.500 00
4.290.00
4.101 00

.

230000

2. OFICIAIS SUPERIORES
Capitão-de-Mar-e-Guerra e CoronelCapitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
•
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
_Capitão-Tenente e Capitão

,
2.25000

4. OFICIAIS SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

3.432,00

-

5. PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
•Aspirante. Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de En • enharia
Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, Aluno de órgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e
Grumete
.
Aprendiz-Marinheiro
6. PRAÇAS GRADUADAS
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Cabo (não engajado)
7. DEMAIS PRAÇAS
Taifeiro de 1° Classe
Taifeiro de 2° Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1° Classe (especializados, cursados e
engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1° Classe e Soldado Pára-Quedista (engaiado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1° Classe (não especializado) e SoldadoClarim ou Corneteiro . cle 2" Classe, Soldado do Exército e Soldado de 2° Classe (engajas_lo)
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de 2' Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3° Classe

índice
1000
953
911

•

.

-

4. OFICIAIS SUBALTERNOS
'
Primeiro-Tenente_Segundo-Tenente-

1. OFICIAIS GENERAIS
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
• Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

-

2.10000
405 00
330 00
300,00
294,00
231,00

831
798
763
•
600

560
500

5. PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia
Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica Aluno de Orgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno
da Escola de Formação de Sarnentos
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e
Grumete
Aprendiz-Marinheiro

467
90
73
67
65
51-

6. PRAÇAS GRADUADAS
1.89000
1.647,00
1.407,00
1.14000
795,00
180,00

750,00
690,00
540,00
450,00
153 00

Suboficial e Subtenente

420
366
313
253

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-SargentoCabo (engajado) e_Taifeiro-Mor
Cabo (não engajado)
7. DEMAIS PRAÇAS
Taifeiro de 1° Classe
Taifeiro de 2° Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1° Classe (especializados, cursados e
engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1° Classe e Soldado Pára-Quedista (eugaj ad o)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1 2 Classe (não especializado) e SoldadoClarim ou Corneteiro de 2° Classe, Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (engajado).
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de 2' Classe (não en.gajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3° Classe

177

40.

167
153
120
100
.

,
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ANEXO II

TABELA II — GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

TABELAS DE ADICIONAIS

SITUAÇÕES

TABELA .1— ADICIONAL MILITAR (A PARTIR DE 1' DE JANEIRO DE 2001)
CÍRCULOS

QUANTITATIVO PERCENTUAL SOBRE O SOLDO

FUNDAMENTO

Oficial General.
Oficial Superior.
.
Oficial Intermediário.
Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante a
Oficial.
Suboficial Subtenente e Sargento.
Demais Praças Especiais e Praças de graduação
inferior a Terceiro Sargento, exceto as que estejam prestando Serviço Militar Inicial.

17
14
11

Arts. 10 e 30.

.

Oficial General.
Oficial Superior, Intermediário e Subalterno em
cargo de Comando, Direção ou Chefia.
Participante em viagem de representação, instrução, emprego operacional ou por estar às ordens
de autoridade estrangeira • no País.

8

10
10

Arts. 1° e 30 .
.

2

.

TABELAS DE OUTROS DIREITOS
TABELA 1— AJUDA DE CUSTO
SITUAÇÕES

CÍRCULOS

QUANTITATIVO PERCENTUAL SOBRE O
SOLDO
Oficial General.
28
Oficial Superior.
25
Oficial Intermediário.
.
22
Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante a
19
Oficial.
Suboficial, Subtenente e Sargento.
16
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inL
13
fedor a Terceiro Sargento, exceto as que estejam prestando Serviço Militar Inicial.

a

FUNDAMENTO

b

Arts. 10 e 30.
c

d

ANEXO II

e

TABELA III — ADICIONAL DE HABILITAÇÃO
TIPOS DE CURSO

FUNDAMENTO

ANEXO IV

6
13

TABELA II — ADICIONAL MILITAR (A , PARTIR DE 1 2 DE JANEIRO DE 2002)
,

VALOR PERCENTUAL
QUE INCIDE SOBRE O
SOLDO

QUANTITATIVO PERCENTUAL SOBRE O
'
SOLDO

FUNDAMENTO

30
25
20
16
12

Arts. 10 e 30.

Altos Estudos — Categoria I.
Altos Estudos — Categoria II
Aperfeiçoamento.
Especialização.
Formação.

f

.

Militar, com dependente, nas . movimentações com desligamento da organização militar.
Militar, com dependente, nas movimentações para comissão superior a três e igual
ou inferior a seis meses, sem desligamento
de organização militar.
Militar, com dependente, nas movimentações para comissão superior a quinze dias
e igual ou inferior a três meses, sem desligamento de organização militar.
Militar, com dependente'quando transferido para Localidade Especial Categoria "A"
ou de uma Localidade Especial Categoria
"A" para qualquer outra localidade, nas movimentações com desligamento da organização militar.
Militar, sem dependente, nas situações "a",
"b", "c" e "d" desta tabela.

VALOR REPRESENTATIVO
Duas vezes o valor da remuneração.

FUNDAMENTO
Art. 1°e art. 3 0 , inciso XI, alínea "a".

Duas vezes o valor da remuneração na ida e uma vez na
volta.

•

Uma vez o valor da rernuneração na ida e outra na volta.
Quatro vezes o valor da remuneração.
.

Metade dos valores representativos estabelecidos para as situações "a", "b", "c", e "d"
desta tabela.
.
Militar, com ou sem dependente, por oca- Oficial — quatro vezes o valor Art. 10 e art. 30 , insião de transferência para a inatividade re- da remuneração calculado com ciso XI, alínea "b".
munerada.
base no soldo do último posto
do círculo hierárquico a que •
pertencer o militar.
Praça — quatro vezes o valor
da remuneração calculado com
base no soldo de Suboficial.

ANEXO IV

TABELA IV — ARICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
TABELA II— AUXILIO-FARDAMENTO
BASE
Tempo de Serviço

QUANTITATIVO PERCENTUAL SOFUNDAMENTO
BRE O SOLDO
1% por ano
Arts. 1°, 3° e 30.

SITUAÇÕES

a

vai ou das Escolas Preparatórias de Cadetes, o
Aluno Gratuito ou órfão do Colégio Militar e
as praças de graduação inferior a Terceiro-Sargento.

TABELA V — ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA
SITUAÇÕES

VALOR PERCENTUAL QUE INCIDE
SOBRE O SOLDO

Vôo em aeronave militar como tripulante orgânico, observador meteorológico, observador aéreo e fotogramétrico. .
Salto em pára-quedas, cumprindo missão militar.
Imersão rio exercício de funções regulamentares a bordo
de submarinos.
Mergulho com escafandro ou com aparelho.
Controle de Tráfego Aéreo.
Trabalho com Raios X ou substâncias radioativas.

FUNDAMENTO
b

Arts. 1° e 3°.

20
d
e

10

TABELA VI— ADICIONAL DE PERMANÊNCIA
SITUAÇÕES

VALOR PERCENTUAL
QUE INCIDE SOBRE O
SOLDO

.
a
•

b

Militar que, em atividade, a partir de 29 de
dezembro de 2000, tenha completado, ou venha a completar, 720 dias a mais que o tempo requerido para transferência para a inatividade remunerada.
Militar que, tendo satisfeito o requisito da alínea "a" acima, venha a ser promovido em atividade ao posto ou graduação superior.

5%

FUNDAMENTO
g
Arts. 1° e 3' .

VALOR REPRESENTA- FUNDAMENTO
TIVO
O Aspirante, o Cadete, o aluno do Colégio Na- Recebem, por conta da
Art. 2° e art. 3°, ia-

h

j
5% a cada promoção
I

União, uniformes, roupa
ciso XIL .
branca e roupa de cama, de •
acordo com as tabelas de
distribuição estabelecidas
pelos respectiVos Comandos
de Força.

.
O militar, declarado Guarda-Marinha ou Aspirante a Oficial da Ativa, ou promovido a Terceiro Sargento.
Os nomeados Oficiais ou Sargentos, ou ma- Um soldo e meio.
triculados em escolas de formação mediante ha. .
bilitação em concurso e os nomeados Capelães
Militares,
O Oficial promovido ao primeiro posto de Ofi:
cial General.
Os Guardas-Marinha e Aspirantes a Oficial,
oriundos dos órgãos de Formação de Oficiais
da Reserva, convocados para a prestação do .
Serviço Militar.
Os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, quando convocados para o " Serviço Militar Inicial.
O Oficial, Suboficial ou Subtenente e Sargento Um soldo,
ao ser promovido.
•
A cada três anos quando permanecer no mesmo
posto ou graduação.
O militar reincluído, convocado . ou designado
para o serviço ativo.
O militar que retornar à ativa por convocação,
designação ou reinclusão, desde que há mais de
.
seis meses de inatividade.
O militar que perder o uniforme em sinistro ou Um soldo e meio.
em caso de calamidade.

.
.

ANEXO III
ANEXO IV
TABELAS DE GRATIFICAÇÕES

TABELA III — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

TABELA 1— GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL
SITUAÇÕES
Categoria A.
Categoria B.

SITUAÇÕES

VALOR PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O
SOLDO

FUNDAMENTO

20
10

Arts. 1° e 3°.

•

a

VALOR REPRESENTA- FUNDAMENTO
TIVO
O militar, quando não puder receber alimen- Dez vezes o valor da etapa Art. 20 e art. 3°, intação por sua organização ou por outra nas pro- comum fixada para a loca- ciso XIII.
ximidades do local de serviço ou expediente, lidade, quando em serviço
ou quando, por imposição
de escala de duração de vinte e quatro horas.

*Diário Oficial

n Q 19-A-E, sábado, 27 de janeiro de 2001

•
.

.eç.ão1

47

0. 44

O

ISSN 7415-1537
/1101/

do horário de trabalho e distância de sua residência, seja obrigado a fazer refeições fora
dela, tendo para tanto despesas extraordinárias.
b

c
d

O Militar, quando servir em organização militar que não tenha serviço de rancho organizado e não possa ser arranchado por outra organização nas proximidades.
A Praça, de graduação inferior a Terceiro-Sargemo, quando em férias regulamentares e não
for alimentada pela União.
A Praça, de graduação inferior a Terceiro-Sargento servindo em Localidade Especial de Categoria "A", quando acompanhada de dependente.

Cinco vezes o valor da etapa comum fixada para a localidade, quando em serviço ou expediente de duração superior a oitos horas
de efetivo trabalho e inferior a vinte e quatro horas.
Uma vez a etapa comum fixada para a localidade.

ANEXO IV
TABELA V - AUXÍLIO-INVALIDEZ
SITUAÇÃO

TATIVO

O militar, que necessitar de internação especializada - militar ou não - ou assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente
constatadas por Junta Militar de Saúde.
'
O militar que, por prescrição médica homologada
por Junta Militar de Saúde, receber tratamento na
própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.

Uma vez a etapa comum fixada para a localidade.
Uma vez a etapa comum fixada para a localidade.

b

SITUAÇAO
Nascimento de filho do militar da
ativa ou da inatividade remunerada.
Nascimento de filhos, em parto
múltiplo, do militar da ativa ou da
inatividade remunerada.

VALOR REPRESENTATIVO
Uma vez o soldo do posto ou graduação.
Uma vez o soldo do posto ou gra&ação, acrescido de cinqüenta por
cento por recém-nascido.

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1132-41, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Altera a legislação do imposto de renda
relativamente à incidência na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de obrigações no exterior de
pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção, pelas pessoas
físicas, pelo desconto simplificado,_regula. a
informação, na declaração de rendimentos,
de depósitos mantidos em bancos no exterior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 ! A alíquota do imposto de renda na fonte
. incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos
,..fundós de investimento de-que trata o § 6 2 do art. 28 da Lei n 2 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo
subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
. Art. 22. 0 percentual de oitenta por cento a que se
refere o § 6! do art. 28 da Lei
9.532, de 1997, fica reduzido para
sessenta e sete por cento.

e

Art. 3! A determinação da base de cálculo do imposto de renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28
da Lei n! 9.532, de 1997, será aplicável somente a partir de 1 2 de
julho de 1998.
Art. 4! No primeiro semestre de 1998, a incidência
do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em
aplicações em fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas,
se houver, às seguintes alíquotas:

Provisória; e

- de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. 1 2 desta Medida

b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n ! 9.532,
de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § 1 2 do mesmo
artigo;
II - de vinte por cento, no caso dos demais fundos.
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto de
renda de que trata este artigo será determinada conforme o disposto
no § 7 2 do art. 28 da Lei n2 9532, de 1997.
Art. 5 2 Para fins de incidência do imposto de renda
na fonte, consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos
de investimento, na data em que se completar o primeiro período de
carência no segundo semestre de 1998; os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos
fundos referidos no art. 31 da Lei n 9 9.532, de 1997;
- o respectivo custo de aquisição, no caso de
quotas adquiridas a partir de 1 2 de janeiro de 1998;
- o valor da quota verificado em 31 de dezembro
de 1997, nos demais casos.
§ 1 2 O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que
trata o § 62 do art. 28 da Lei n 2 9.532, de 1997, com a alteração do
art. 2 ! desta Medida Provisória.
§ 22 No caso de fundos sem prazo de carência para
resgate de quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja
superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia 1 2 de julho de 1998.

Sete quotas e meia de
soldo.

FUNDAMENTO
Art. 2 ° e art. 3 0 ,
ciso XV.

.
Sete quotas e meia do
soldo.

TABELA VI - AUXÍLIO-FUNERAL

TABELA IV AUXÍLIO-NATALIDADE
a

VALOR REPRESEN-

FUNDAMENTO
Art. 2° e art. 3°, inciso XIV.

SITUAÇÃO
Morte do cônjuge, companheira(o) ou dependente.
b

VALOR REPRESENTATIVO
Uma vez a rsrnuneração percebida, não
podendo ser inferior ao soldo de Suboficial

FUNDAMENTO
Art. 2°- e art. 3°, inciso XVI.

Na morte do militar pago ao beneficiário da pensão militar.

Art. 6 2 A partir de 1 2 de janeiro de 1999; a incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes
de que trata o art. 12 da Lei n 2 9.532, de 1997, nas aplicações em
fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de
carência para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos
sujeitos a essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário,
no caso de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
LII - no último dia útil de cada mês, ou no resgate,
se ocorrido em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ A base de cálculo do imposto será a diferença
positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final
de cada período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou no final do período de incidência anterior, conforme o -caso.
§ 22 As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo
com procedimento a ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 32 Os quotistas dos fundos de investimento cujos
recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de
investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
§ 42 Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos
fundos de que trata o parágrafo anterior ficam isentos do imposto de
renda.
§ 5 2 O disposto neste artigo não se aplica:
I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art. 1 2 , que serão tributados exclusivamente no resgate de
quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso
I, e aos investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei
n2 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela
previstas e na legislação posterior.
Art. 7 2 Relativamente ao segundo semestre de 1998,
é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o
imposto de renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto
no artigo anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada
nos incisos I e II e no § 5' do art. 28 da Lei n ! 9.532, de 1.997.
§ 1 2 Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador do fundo deverá submeter A incidência do imposto de
renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos
correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota naquela
data e o apurado na data de aquisição ou no final 4o período de
incidência anterior, conforme o caso.
§ 22 O imposto de renda devido em virtude do
disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do
fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 32 Adotada a alternativa de que trata este artigo,
fica dispensada a apuração do imposto de renda na forma prevista no
art. 52 .
Art. 8 Fica reduzida a zero a alíquota do imposto
de relida incidente sobre os-rendimentos auferidos, a partir de 1 2 de
setembrO de 1998 até 30 de junho de 1999, em aplicações financeiras,
pelos Fundos dó Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos, segündo as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,
com a finalidade de captação de recursos externos para investimento
em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do
Brasil e em ativos financeiros de renda fixa emitidos por empresas e
instituições sediadas no País.

Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos, no período referido no caput, relativamente às aplicações efetuadas anteriormente à publicação desta
Medida Provisória.
Art. 92 O aumento de capital mediante conversão
das obrigações de que tratam os incisos VBI e IX do art. 1 2 da Lei
n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda
incidente na fonte relativa aos juros, comissões, despesas e descontos
já remetidos.
§ 1 2 Para os fins deste artigo, é vedada, no período
remanescente previsto para liquidação final da Obrigação capitalizada:
1- a restituição de capital, inclusive por extinção da
pessoa jurídica;
II - a transferência das respectivas ações. ou quotas
de capital para pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
País.
§ 22 O descumpriinento do disposto no parágrafo.
anterior tornará exigível o imposto correspondente; relativamente ao
montante de juros, cOrnisStes; despesas e déseontos, desde -a data-da.
remessa, acrescido de juros moratólios e de multa, de mora ou de
oficio, conforme o caso.
§ 32 O disposto nos §§ 1 2 e 2! se aplica às pessoas
jurídicas resultantes de fusão ou cisão da pessoa jurídica capitalizada
e a que incorporá-la.
§ 42 O ganho de capital decorrente da diferença
positiva entre o valor patrimonial das ações ou quotas adquiridas com
a conversão de que trata este artigo e o valor da obrigação convertida
será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento. § 52 O montante capitalizado na forma deste artigo
integrará a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre
o capital próprio a que se refere o art. 9 ! da Lei n9 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observadas as demais normas aplicáveis, inclusive
em relação à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
§ 6 2 O disposto neste artigo se aplica, também, às
obrigações contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às
operações referidas no caput, mantidos os benefícios fiscais à época
concedidos.
§ 7 2 A Secretaria da Receita Federal expedirá os
atos necessários ao controle do disposto neste artigo.
Art. 10. Os dispositivos, a' seguir enumerados, da
Lei n2 9.532, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o art. 6' , inciso II:
"Art. 62
- o art. 26 da Lei n2 8.313, de 1991, e o art. 1 2 da
Lei n 2 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder
quatro por cento do imposto de renda' devido." (NR)
II - o art. 34:
"Art. '34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica
às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n 2 8.981, de 1995,
que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na
legislação vigente." (NR)
III - o art. 82, inciso II, alínea "f":
"Art. 82.
II O o art. 3 2 da Lei n 2 7.418, de 16 de dezembro de
1985, renumerado pelo art. 1 2 da Lei n' 7.619, de 30 de
setembro de 1987." (NR)
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Parágrafo (mico. O art. 4 2 da Lei n 2 7.418, de 1985,
- renumerado pelo art. 1 2 da Lei n' 7.619, de 1987, cujos efeitos são
restabelecidos em virtude do disposto no inciso III deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. II. Os arts. 10 e 25 da Lei n' 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado,
que consistirá em dedução de vinte por cento do valor desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de
Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie.
"(NR)
"Art. 25.
§ 42 Os depósitos mantidos em instituições financeiras no exterior devem ser relacionados na declaração de
bens, a partir dó ano-calendário de 1999, pelo valor do saldo
desses depósitos em moeda estrangeira convertido em reais
pela cotação cambial de compra em 31 de dezembro, sendo
isento o acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial.
"(NR)
Art. 12. O disposto no art. 10 da Lei n 2 9.250, de
1995, com a redação dada pelo art. 11 desta Medida Provisória,
somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 2 de
janeiro- de 1998.
•
Art. 13. O art. 79 da Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único;

II - 119 caso de ações adquiridas até 31 de dezembro
de 1999, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda, o custo .de aquisição, quando não for conhecido, será determinado pelo preço médio ponderado da ação, apurado nas negociações ocorridas, na bolsa de valores com maior volume de operações com a ação, no mês de dezembro de 1999 ou, caso não tenha
havido negócios naquele mês, no mês anterior mais próximo.
§ 42 A Secretaria da Receita Federal poderá baixar
normas para o controle das operações realizadas pelos investidores
estrangeiros.
Art. 17. Fica instituído regime aduaneiro especial
relativamente à importação, sem cobertura cambial, de insumos destinados à industrialização por encomenda dos produtos classificados
nas posições 8701 a 8705 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa jurídica
encomendante domiciliada no exterior.
§ 1 2 Consideram-se insumos, para os fins deste artigo, os chassis, as carroçarias, as peças, as partes, os componentes e
os acessórios.
pensão do' IPI. § 2

2 A importação dos insurnos dar-se-á com sus-

§ 3' O Imposto de Importação somente incidirá sobre os insumos importados empregados na industrialização dos produtos, inclusive na hipótese do inciso II do § 4 2 .
§ 4 2 Os produtos resultantes da industrialização por
encomenda terão o seguinte tratamento tributário:
I - quando destinados ao exterior, resolve-se a suspensão do IPI incidente na importação e na aquisição, no mercado
interno, dos insumos neles empregados; e

"Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excepcionar, em caráter temporário, a aplicação do disposto
neste artigo em relação a determinados bens." (NR)

II - quando destinados ao mercado inferno, serão
remetido
s obrigatoriamente a empresa comercial atacadista, controlada, direta ou indiretamente, pela pessoa jurídica encomendante domiciliada no ekterior, por conta e ordem desta, com suspensão do
IPI.

Art. 14. O art. 9 2 da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, alterado pelo art. 6' da Lei 112 9379, de 19 de janeiro de
1999; passa a vigorar.com a seguinte redação:

§ 52 A empresa comercial atacadista adquirente dos
produtos resultantes da industrialização por encomenda equipara-se a
estabelecimento industrial.

"Art. 9'
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita
bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
, II - na condição de empresa de pequeno porte, que
tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior,
receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e du'2entos mil reais);
XIX - que exerça a atividade de industrialização,
por conta própria ou por encomenda, dos produtos classificados rios Capítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do
• IPI - TIPI, sujeitos ao regime-de tributação de que trata a Lei
n' 7398, de 10 de -julho de 1989, mantidas, até 31 de
dezembro de 2000; as opções já exercidas." (NR)

§ 6' A concessão do regime aduaneiro especial dependerá de habilitação prévia perante a Secretaria da Receita Federal,
que expedirá as normas necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo.
Art. 18„ A retificação de declaração de iinpostos e
contribuições adininistrados pela Secretaria da Receita Federal, nas
hipóteses em que admitida, terá a Mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal
estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.

§ 6 2 A descentralização de que trata o parágrafo
anterior será efetivada somente após manifestação favorável
dos respectivos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais
de Saúde." (NR)

§ 5' A Agência poderá dispensar de registro os
imunobiológicos, inseticidas, medicamentos é outros insumos estratégicos quarido adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.

§ 72 O ato de que trata o parágrafo anterior deverá
ser publicado, no Diário Oficial -da União." (NR)

MEDIDA PROVISÓRIA 19 2 2.134-26, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

§ 32 Relativamente ao disposto no parágrafo anterior
será observado que:
I - -sem prejuízo do disposto no § 1' , o investidor
estrangeiro deverá, no caso de operações realizadas em bolsas de
valeres, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, nomear instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil como
responsável, no País, pelo cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes das referidas operações;

§ 5' A Agência deverá pautar sua atuação sempre
em observância das diretrizes estabelecidas pela Lei C.
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dar seguimento ao
processo de descentralização da execução de atividades para
Estados, Distrito Federal e Municípios, observadas as Vedações relacionadas no § I. deste artigo.

Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

I - seja efetuada por determinação do órgão Competente do Poder Executivo, com a finalidade de evitar danos ao
consumidor ou usuário;• .

§ 22 O regime de tributação referido no caput não
sé aplica á investimento oriundo de país que não tribute a renda ou
que a tribute a alíquota inferior a vinte por cento, o qual se sujeitará
às mesmas regras estabelecido para os residentes e domiciliados no
País.

r

- § 62 O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização-de ações previstas nas competências da
Agência Nacional. de Vigilância Sánitária, em casos específicos e que impliquem risco à saúde da população.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180'2 da Independência e 113 2 da República.

§„ 1 2 É responsável pela retençãoo-e recolhimento do
imposto de renda na fonte, incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer investidor estrangeiro, a
pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos -referidos rendimentos.

§ 4' A Agência poderá delegar a órgão do Ministério da Saúde a execução de atribuições previstas neste
artigo relacionadas a serviços médico-ambulatorial-hospitalares, previstos nos §§
e 3 2 do art. 8'2 , observadas as
vedações definidas no § 1 2 deste artigo.

Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2132-40, de 28 de dezembro de
2000.

- Art. 15. A aquisição' de carteira de planos privados
da assistência à saúde não caracteriza transmissão de responsabilidade
tributária, nos termos do art. 133 do Código Tributário Nacional,
desde que sejam asseguradas a todos os participantes da referida
carteira as mesmas condições de cobertura assistencial, bem assim a
contagem *de prazos de carência e de aquisição de benefícios já
transcorridos, e a alienação, ainda- que a preço simbólico ou a título
gratuito:

' III - não implique transferência à adquirente de direitos à receber relativos'a operações realizadas ou serviços prestados
anteriormente à alienação, (ilide (Malquer outra parcela do patrimônio,
da alienante.
.,
Art. 16. O regime de tributação _previsto no art. 81
da Lei n" 8.981, de 20: de janeiro de 1995, com- a alteração introduzida pelo: art. 11 da Léi n' 9249, de 26 de dezembro de 1995,
apliea-se a investidor residente-ou domiciliado -no exterior, individual
ou, coletivo, que realizar operações financeiras nos ifiereados de renda
fixa ou- de renda -variável no País, de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

XXV - monitorar a evolução dos preços de me" dicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços
de saúde, podendo para tanto:
a) requisitar, quando julgar necessário, infOrmações
sobre produção, insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados, em poder de pessoas de direito público
ou privado que se dediquem às atividades de produção,
distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos
neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso;
b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas
de quaisquer empresas ou pessoas de direito público ou
privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos
neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso;
c) quando for verificada a existência de indícios da
ocorrência de infrações previstas nos incisos III ou IV do
art. 20 da Lei n 2 8.884, de 11 de junho de 1994, mediante
aumento injustificado de preços ou imposição de preços
excessivos, dos bens e serviços referidos nesses incisos, convocar os responsáveis para, no prazo máximo de dez dias
úteis, justificar a respectiva conduta;
d) aplicar a penalidade prevista no art. 26 da Lei n2
8.884, de 1994;
XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o
prisma da legislação sanitária, a propaganda e publicidade de,
produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano.Gianni

Altera dispositivos das Leis n 2 9.782, de 26
de janeiro de 1999, que define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária e cria a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e
n' 6.437, de 20 de agosto de 1977, que
configura infrações à legislação sanitária
federal e estabelece as sanções respectivas,
e dá outras providências.
-O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
• Ari. 1 2 Os dispositivos a seguir indicados da Lei n'
9.782, de 26 de janeiro de 1999, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3 2 Fica criada a Agência 'Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial,
vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em
todo território nacional.
"(NR)
"Art. 7'
VII - autorizar o funcionamento de empresas de
fabricação, distribuição e importação dos produtoá meaciofiados no art. 8' desta Lei e de comercialização de medicamentos;

"Art. 92
Parágrafo úniCe. A Agência contará, ainda, com um
Conselho Consultivo, que deverá ter, no' mínimo, representantes-da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade
científica e dos usuários, na forma do regulamento." (NR)
"Art. 15. Compete à Diretoria Colegiada:
I - definir as diretrizes estratégicas da Agência;
- propor ao MiniStro de Estado da Saúde as
políticas e diretrizes governamentais destinadas a permitir à
Agência o cumprimento de seus 'objetivos;
III - editar normas sobre matérias de competência
da Agência;
IV - cumpriie fazer cumprir as normas relativas à
vigilânCia sanitária;
V - elaborar e divulgar relatórios- periódicos sobre
suas atividades;
VI - julgar, em grau de recurso, as decisões da
Agência, mediante provocação dos interessados;
VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da
Agência aos órgãos competentes.
§ 1' A Diretoria reunir-se-á-com a presença de, pelo
menos, três Diretores, dentre eles o Diretor-Presidentd ou
seu substituto legal, e deliberará por maioria simples.
§ 2.." Dos atos praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo, como
última instância administrativa.' (NR)
"Art. 16. Compete ao Diretor-Presidente:
I - representar a Agência em n juízo ou fora dele;
- presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada
as questões de urgência;
IV - decidir em caso de empate nas deliberações da
Diretoria Colegiada;

•r-
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V - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos efetivos, em comissão e funções de confiança, e exercer
o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor;
VI encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios periódicos elaborados pela Diretoria Colegiada;
VII - assinar contratos, convênios e ordenar despesas; .
VIII - elaborar, aprovar e promulgar o regimento
interno, definir a área de atuação das unidades organizacionais e a estrutura executiva da Agência;
IX - exercer a gestão operacional da Agência."
(NR)
"Art. 19. A Administração da Agência será regida
por um contrato de gestão, negociado entre o seu DiretorPresidente e o Ministro de Estado da Saúde, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo máximo de cento e
vinte dias seguintes à nomeação do Diretor-Presidente da
autarquia.
II(NR)

"Art. 22.
X - os valores apurados em aplicações no mercado
financeiro das receitas previstas nos incisos I a IV e VI a 1X
deste artigo.
"(NR)
"Art. 23.
§ 62 Os laboratórios instituídos ou controlados pelo
Poder Público, produtores de medicamentos e. .insumos sujeitos à Lei n2 6.360, de 23 de setembro de 1976, à vista do
interesse da saúde pública, estão isentos do pagamento da
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.
§ 79 Às renovações-de registros, autorizações e certificados aplicam-se as periodicidades e os valores estipulados para os atos iniciais na forma prevista no Anexo II.
§ 82 0 disposto no parágrafo anterior aplica-se ao
contido nos §§ 12 a 82 do art. 12 e parágrafo único do art. 50
da Lei n 2 6.360, de 1976, no § 2 2 do art. 3 9 do Decreto-Lei
n2 986, de 21 de outubro de 1969; e § 3 2
do art. 41 desta
Lei." (NR)
"Art. 30. Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação de seu regimento interno pela Diretoria Colegiada, ficará a Autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas atribuições, e extinta a Secretaria de Vigilância Sanitária." (NR)

Parágrafo único. As nomeações para os cargos em
comissão e as designações para as funções gratificadas do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde serão de competência
do Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ouvido o Presidente da
Fundação Oswaldo Cruz.
Art. 42 Os alimentos importados em sua embalagem
original terão como data limite para regularização de sua situação de
registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o dia 1 2 de
março de 2000.
Art. 5 2 Os servidores efetivos dos quadros de pesdo _Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde, em
exercício, em 31 de dezembro de 1998, na Secretaria de Vigilância
Sanitária e nos Postos Aeroportuários, Portuários e de Fronteiras
ficam redistribuídos para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
soal

§ 1'2 Os servidores da Fundação Nacional de Saúde,
redistribuídos consoante o disposto no caput, serão enquadrados no
mesmo plano de cargos dos servidores oriundos do Ministério da
Saúde.
§ 2 2 Caso o resultado do enquadramento de que
- trata o parágrafo anterior gere valores inferiores aos anteriormente
percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação do reajuste de vencimento.

Art. 7 2 Os arts. 2 2 e 3 2 da Lei n9 9.294, de 15 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2'

§ 3 2 As empresas sujeitas ao Decreto ,Lei n9 986, de
1969, ficam, também, obrigadas a cumprir o art. 2 da Lei n2
6.360, de 1976, no que se refere à autorização de funcionamento pelo Ministério da Saúde e ao licenciamento
pelos órgãos sanitários das Unidades Federativas em que se
localizem." (NR)

"§ 4' É permitida a propaganda de medicamentos
genéricos em campanhas publicitárias patrocinadas pelo Ministério da Saúde e nos recintos dos estabelecimentos autorizados a dispensá-los, com indicação do medicamento de
referência." (NR) -

Art. 22 A Lei n2 9.782, de 1999, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:

Art. 9 2 Os arts. 3' e 57 da Lei n 2 6.360, de 23 'de
setembro de 1976, alterados pelo art. 1 2 da Lei n 2 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999, passam a vigorar - com a seguinte redação:

§ 22

"Art. 41-A. O registro de medicamentos com denominação exclusivamente genérica terá prioridade sobre o
dos demais, conforme, disposto em ato da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária."
(NR)

1.2
1.3
1.4

Valores em
R$

águas envasadas e embalagens recicladas

Altera ão inclusão ou iserv-ão no re istro de alimentos
Revalidação ou renovação de registro de alimentos

Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada estabelecimento ou unidade fabril/linha de produção de ali-

mentos

. "Art. 22 O órgão federal responsável pela vigilância
sanitária regulamentará, no prazo de cento e oitenta dias,
contado a partir de 11 de fevereiro de 1999:" (NR)
Art. 11. Às distribuidoras de medicamentos aplicase o disposto no art. 15 da Lei n 2 5.991, de 17 de dezembro de
1973.
Art. 12. Os arts. 22 e 10 da Lei n 9 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22
XII - imposição de mensagem retificadora;
XIII' . suspensão de propaganda e publicidade.
§ 22 Preliminarmente ao processamento das infrações punidas com as penas dos incisos I, III, V a IX, XII e
XIII, a autoridade competente poderá, inaudita altera parte, adotar medida suspensiva cautelar." (NR)
"Art. 10.
Vpena - advertência, proibição de propaganda, suspensão de venda, imposição de mensagem retificadora, suspensão de propaganda e publicidade e multa." (NR)
,,(NR)
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.134-25, de 28 de dezembro de
woo.
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. 4 9 do Decreto-Lei n'
986, de 21 de outubro de 1969, o art. 82 da Lei n 2 6.360, de 23 de
setembro de 1976, o art. 3 9 da Lei n9 9.005, de 16 de março de 1995,
o parágrafo único do art. 5 2 , os incisos XI, XII e XIII do art. 72, os
arts. 32 e 39 e seus parágrafos da Lei n 2 9.782, de 26 de janeiro de
1999.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

QUADRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CODIGO/FCVS

FCVS V
FCVS IV
FCVS III
FCVS II
FCVS I

QUANTIDADE

TOTAL

1.4.1
1.4.1.1

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Registro de alimentos, aditivos alimentares, bebidas,

Art. 10. O caput do art. 29 da Lei n2 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

XX - Medicamento Similar - aquele que contém o
mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma
concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características
relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca;

ANEXO II

FATOS GERADORES

Parágrafo único. Além do nome comercial ou marca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir, nas
peças referidas no caput deste artigo, nas embalagens e nos
materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira
ou, quando for o caso, a Denominação Comum Internacional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à
metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca." (NR)

"Art. 3'

"Art. 41-B. Quando ficar comprovada a comercialização de produtos sujeitos à vigilância sanitária, impróprios
para o consumo, ficará a empresa responsável obrigada a
veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e
nas condições indicados pela autoridade sanitária, sujeitando-se ao pagamento de taxa correspondente ao exame e à
anuência ,prévia do conteúdo informativo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária." (NR)

1
1.1

"Art. 57.

§ 29 É vedado . o uso dos produtos mencionados no
caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo."
(NR)
"Art. 32

49

Parágrafo único. No caso de medicamentos genéricos importados, cujos ensaios de bioequivalência foram
realizados fora do País, devem ser apresentados os ensaios
de dissolução comparativos entre o medicamento-teste, o
medicamento de referência internacional utilizado no estudo
de bioequivalência e o medicamento de referência nacional."
(NR)

Art. 62 O Anexo I, na parte relativa ao Quadro
Demonstrativo de Funções Comissionadas de Vigilância Sanitária da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Anexo II da Lei n9
9.782, de 1999, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos
Anexos I e II a esta Medida Provisória.

§ r A regulamentação a que se refere o caput
deste artigo atinge inclusive a isenção de registro.

§ 1 2 A Agência poderá conceder autorização de
funcionamento á empresas e registro a produtos que sejam
aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarretem riscos
à saúde pública.

Seção 1

Art. 3 9 O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde ficará subordinado tecnicamente à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e administrativamente à Fundação Oswaldo
Cruz.

A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características, advertência,
sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do
fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, segundo frases estabelecidas pelo Ministério
da Saúde, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou
rotativa.
"(NR)
Art. 8 2 O art. 7 9 da Lei n2 9.294, de 1996, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 4 2 , renumerando-se o atual § 4 9 para
§ 52

"Art. 41.

Itens

_
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VALOR

42
58
47
58
69

1.170,00
855.00
664,00
585,00
518.00

274

199.610,00

15.000

Anual

37.000

Anual

-

No País e MercosUl
Certificação de boas práticas de fabricação e controle para
cada estabelecimento ou unidade fabril, tipo de atividade e
linha de produção ou comercialização para indústrias de
alimentos
.
____L___p
Ot w aíses
.
Registro de cosméticos
Alteração, inclusão ou isenção no registro de cosmético 's
Revalidação ou renovação de registro de cosméticos
Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada estabelecimento ou unidade fabril/linha de produção de cosméticos
No País e Mercosul
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2.4.1.1

2.4.2
3
3.1
3.1.1
11.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.1.8
3.1.9
3.2
4
4.1
411
4.1.2
4.1:3 ,
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.2
4.1.9.3
4.1.10
4.1.10.1
4.1.10.2.
4.1.11
4.2 ,
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

5.1
5.1.1

5.1.2
' 5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6
5.1-.7

5.1.8

Certificação de boas práticas de fabricação e controle para cada estabelecimento ou unidade fabril, tipo de atividade e linha de produção/comercialização para indústrias
de cosméticos, produtos de higiene e perfumes
Outros países
Autorização/Renovação e autorização especial/renovação
de funcionamento por estabelecimento ou unidade fabril
para cada tipo de atividade
Indústria de medicamentos
Indústria de insumos farmacêuticos
Distribuidora, Importadora, Exportadora, Transportadora,
Armazenagem, Embalagem e Reembalagem e demais previstas em legislação específica de medicamentos e iusumos farmacêuticos
Fracionamento de insumos farmacêuticos
Drogarias e farmácias
Industria de Cosméticos,..produtos de higiene e perfumes
Distribuidora, Importadora, Exportadora, Transportadora,
Armazenagem, Embalagem e Reembalagem e demais prevista em legislação específica de cosméticos, produtos de
higiene e perfumes
Industria de saneantes
Distribuidora, Importadora, Exportadora, Transportadora,
Armazenagem, Embalagem e Reembalagem e demais prevista em legislação específica de saneantes
Autorização de Funcionamento e autorização especial de
farmácia• de manipulação
Registro, revalidação ou renovação de registro de medicamentos
Produto novo.
Produto similar
Produto genérico
Nova associação no País
Monodroga aprovada em associação
Nova via de administração do medicamento no País
Nova concentração no País
Nova forma farmacêutica no País
Medicamentos fitoterápicos
Novo
Similar
Tradicional
Medicamentos homeopáticos
Novo
Similar.
Novo acondicionamento no País
Alteração, inclusão ou isenção no registro de medicamentos
Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada estabelecimento ou unidade fabril/linha de produção de medicamentos
No País e Mercosul
Certificação de Boas Praticas de Fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos
Outros países
•
Certificação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de medicamentos e insumos farmacêuticos / estabelecimento
Autorização de Funcionamento
Autorização de funcionamento de empresas que oneram
prestação de serviços de armazenagem e distribuição de
medicamentos, matérias- primas e insumos farmacêuticos
em terminais alfandegados de uso público
Autorização de funcionamento de empresas que operam
prestação de serviços de armazenagem e distribuição de
substâncias e medicamentos sob controle especial em terminais alfandegados de uso público
Autorização de funcionamento de empresas que operam
Prestação de serviços de armazenagem e distribuição de
cosméticos, produtos de higiene ou perfumes e matériasp rimas em terminais alfandegados de uso público
' Autorização de funcionamento de empresas que operam
prestação de serviços de armazenagem e distribuição de
produtos saneantes domissanitários e matérias- primas em
terminais alfandegados de uso público
Autorização de funcionamento de empresas que operam
prestação de serviços de armazenagem e distribuição de
materiais e equipamentos médico hospitalares e produtos
de diagnóstico de uso "in vitro" (correlatos) em terminais
ag_Oj_g
icle ados de uso público
Autorização de funcionamento de eMpresas que operam
prestação de serviços de armazenagem e distribuição de
alimentos em terminais alfandegados de uso público
Autorização de funcionamento de empresas que operam
prestação de serviços alternativos de abastecimento de
água potável para consumo hutbano de bordo de aeronaves, embarcações e veículos terrestres que operam transporte coletivo internacional de passageiros
Autorização de funcionamento de empresas que operam
prestação de serviços de desinsetização ou desratização
em embarcações, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira; aeronaves, terminais portuários e acroportuárioS de cargas e viajantes, terminais
aduaneiros de uso público e estações e passagens de fronteira

15.000

Anual

37.000

Anual

---

---

20.000
20.000
15.000

--Anual

15.000
500
6.000
6.000

Anual
Anual
-----

,
6.000
6.000

---

5.000

Anual

80.000
21.000
6.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000

Cinco anos
Cinco anos
Cinco anos
---

6.000
6.000
6.000

Cinco anos
Cinco anos
Cinco anos

6.000
6.000
1.800
1.800

Cinco anos
Cinco anos
-----

-----

•
15.000

Anual

37.000
15.000

Anual
Anual

Anual

15.000

Anual

.. Anual

6.000

Anual

6.000

Anual

6.000

Anual

6.000

Anual

6.000

Anual

5.1.9 Autorização de funcionamento de empresas que operam 6.000
prestação de serviços de limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves, veículos terrestres
em trânsito por estações e passagens de fronteira, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e
viajantes, terminais aduaneiros de uso pública e estação e
passagem de fionteiras
5.1.10
Autorização de funcionamento de empresas que operam
6.000
prestação de serviços de limpeza e recolhimento de resíduos resultantes do tratamento de águas servidas e dejetos em terminais portuários e aeroportuários de cargas e
viajantes, terminais aduaneiros de uso público e estações
e passagens de fronteira
Autorização de funcionamento de Empresas que operam
6.000
prestação de serviços de esgotamento e tratamento de
efluentes sanitários de aeronaves, embarcações e veículos
terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira em terminais aeroportuários, portuário e estações e
passagens dc fronteira
5.1.12
Autorização de funcionamento de empresas que operam
6.000
prestação de serviços de Segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de aeronaves, veículos terrestres em trânsito porestações e passagens de
fronteira, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso
p úblico e estações e passagens de fronteira
5.1.13
Autorização de funcionamento de empresas que operam a
500
prestação de serviços, nas áreas portuárias, aeroportuárias
e estações e passagens de fronteira, de lavanderia, atendimento médico, hotelaria, drogarias, farmácias e ervanários, comércio de materiais e equipamentos hospitalares,
salões de barbeiros e cabeleleiros, pedicuros e institutos
de beleza e congêneres
5.1.14
Autorização de funcionamento de empresas prepostas pa6.000
ra gerir , representar ou administrar negócios, em nome
de uma empresa de navegação, tomando as proVidências
necessárias ao despacho de uma embarcação em um porto agência de navegação).
5.2
Anuência em processo de importação de produtos sujeito
à vigilância sanitária.
5.2.1
Anuência de importação sobre bens, produtos , matériasprimas e insumos sujeitos à vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para firis de comercialização ou industrialização
5.2.1.1
Importação de até 10 (dez) itens de bens, produtos, ma100
térias-primas ou insumos:
Valor base. R$100,00
5.2.1.2
Importação de 11(onze) a 20 (vinte) itens de bens, pro200
dutos, matérias-primas ou insumos:
Valor
5.2.1.3
Importação de 21 (vinte e uni) a 30 (trinta) itens de
300
bens, produtos, matérias-primas ou insumos:
Valor base: R$300,00
5.2.1.4
Importação de 31 (trinta e um) a 50 (vinte) itens de
1.000
bens, produtos, matérias-primas ou insumos:
Valor base: R$1.000,00
„
5.2.1.5
Importação de 51(cinqüenta e um) a 100 (cem) itens de
2.000
bens, produtos, matérias-primas ou insumos:
Valor base: R$2.000,00
5.3
Anuência de importação por pessoa física de materiais e
100
equipamentos médico-hospitalares e produtos para diagnóstico de uso "in vitro", sujeitos .à vigilância sanitária,
para fins de oferta e comércio de prestação de serviços a
terceiros
5.4
Anuência de importação por hospitais, e estabelecimentos
100
de saúde privados de materiais e equipamentos médicohospitalares e produtos para diagnóstico de uso "in vitro" sujeitos à vigilância sanitária, para fins de oferta e
'
comércio
de prestação de serviços a terceiros
•
5.5
Anuência de importação e exportação de produtos ou ma- ISENTO
téria-prima sujeito à vigilância sanitária, por pessoa física para fins de uso individual ou próprio
5.6
Anuência de importação de amostras de produto ou ma100
téria- prima sujeito à vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para análises e experiências, com vistas ao registro
de produto
5.7
Anuência de importação de amostras de produto ou ma100
téria-prima sujeito à vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para fins de demonstração em feiras ou eventos
públicos
5.8
Anuência de importação ,de amostras de produto sujeito
100
à vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para fins de demonstração para profiSsibnais especializados
5.9
Anuência em processo de exportação de produtos sujeitos
--à vigilância sanitária
5.9.1
Anuência de exportação sobre bens, produtos, matériasISENTO
primas e insumos sujeitos à vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para fins de comercialização ou industrialização
5.9.2
Anuência de exportação.de amostras de bens, produtos,
ISENTO
matéria- prima ou insumos sujeitos à vigilância sanitária,
por pessoa jurídica, para análises e experiências, com vistas ao registro de produto
5.9.3
Anuência de exportação de amostras de produto ou maISENTO
téria-prima Sujeito à vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para fins de demonstração cm feiras ou eventos
públicos
5.9.4
Anuência de exportação de amostras de produto sujeito à
ISENTO
vigilância sanitária, por pessoa jurídica, para fins de demonstração para profissionais especializados
5.9.5
Anuência de exportação e importação de amostras biológicas humanas, por pessoa jurídica, para fins de realiza ilo de ensaios e experiências laboratoriais
5.9.5.1
Exportação e Importação de no máximo 20 amostras
ISENTO
5.9.5.2
Exportação e Importação de 21 até 50 amostras
200
5.9.6
Anuência de exportação de amostras biológicas humanas,
•

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

---

----.
--.
----- .

---

-----

---

---

---
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5.11.2
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5.14
5.14.1
5.14.1.1

5.14.1.2
5:14.1.3
5.14-1.45.14.1.5.
5.14,L6
5.14.2
5.14.2.1

5.14.2.2
5.14.2.3.
'
514.2
.4
5.14.2.5

5:14.2,6
5.14.2.7
5.14.2.8
5.14.2.9

5.14.2.10
5.14:2..11
5.14,2.12
5.14.2.13
5.14.3
5.14.4
5.14.4.1

5.14.4.2

Anuência em Licença de Importação Substitutiva relacio50
nada a processos de importação de produto e matériasprimas sujeitas à vigilância sanitária
Colheita e transporte de amostras para análises laboratorial de produtos importados sujeitos a análise de controle:
Dentro do município
150
Outro município no mesmo Estado
300
Outro estado
600
Vistoria para verificação de cumprimento de exigências
sanitárias relativas à desinterdição de produtos importados, armazenados em área externa ao terminal alfande- gado de uso público:
Dentro do município
150
Outro município no mesmo Estado
300
Outro estado
Vistoria semestral para verificação de cumprimento de exi6.000
gências sanitárias relativas às condições higienico-sanitárias de plataformas donstituídas de instalação ou estrutura, fixa ou móvel, localizada em águas sob jurisdição nacional, destinada a atividade direta ou indireta com a pesquisa e a lavra de recursos minerais oriundos do leito das
águas interiores ou de seu subsolo, ou do Mar, da plataforma continental ou de seu subsolo
Anuência para isenção de imposto em processo de imISENTO
portação ou exportação de produtos sujeitos à vigilância
sanitária.
Atividades de controle sanitário de portos
Emissão de certificado internacional de desratização e isenção de desratização de embarcações que realizem navegação' de:
Mar Aberto / Longo curso; trânsito internacional; deslo1000
camentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre
e atividades ou serviços de transporte de cargas e/ou passageiros
Mar Aberto / Longo curso; trânsito internacional; deslo1000
camentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre
e atividades de pesca
Mar Aberto / Longo curso; trânsito internacional; desloISENTO
camentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre
e atividades de esporte e recreio com fins não comercial
Interior; trânsito internacional; deslocamento fluvial e ati1000
vidades ou serviços de transporte de cargas e/ou passageiros
Interior, trânsito internacional; deslocamento fluvial e ati1000
vidades de pesca
Interior, trânsito 'internacional; deslocamento fluvial e ati- ISENTO
vidades de esporte e recreio
Emissão dos certificados nacional de desratização e isenção de desratização de Embarcações que realizem navegação -de:
Mar aberto / cabotagem (trânsito exclusivamente nacio500
nal; deslocamentos marítimo, marítimo-fluvial ou marftimo-lacustre e desenvolvem atividades ou serviços de trans,
e
Mar aberto/Apoio marítirno (trânsito exclusivamente na500
cional e deslocamentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre)
Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou- serviço
500
(trânsito exclusivamente nacional e deslocamentos maríimó Marítimo-fluvial ou marítimo- lacustre)
Interior (trânsito exclusivamente, nacional; deslocamentos
500
marítimo ou marítimo-lacustre e desenvolvem atividades
ou serviços de transporte de camas e/ou de passageiros)
Tnterior (trânsito exclusivamente nacional; deslocamentos
500
marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre e desenvolvem
atividades ou serviços de transporte de cargas e/ou de passageiros)
. Interior de apoio portuário (trânsito exclusivamente nacio500
nal; deslocamentos marítimo ou marítimo-lacustre)Interior de apoio portuário (trânsito eXclusivamente nacio500
nal; deslocamentos marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre)
Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço (trân500
sito exclusivamente nacional e deslocamentos marítimo
ou marítimo-lacustre)
Interior que desenvolvem Outra atividade ou serviço (trân500
sito exclusivamente nacional . e deslocamentos marítimofluvial fluvial ou fluvial-lacustre)
Mar aberto Ou interior, que desenvolvem atividade de pes500
ca, com saída -e entrada entre portos distintos do território
nacional
Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pes- ' ISENTO
ca , com saída e retorno ao mesmo porto do território
nacional e sem escalas intermediárias
Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio
ISENTO
com fins não comerciais, em trânsitos municipal, intermunicipal ou interestadual
Qualquer embarcação da Marinha do Brasil ou sob comivite deste órg ão utilizadas para fins não comerciais
ISENTO
Emissão de guia de deSembarque de passageiros e tripu500
'antes de embarcações, aeronaves ou yeículos terrestres
de trânsito internacional
Emissão do certificado de livre prática de embarcações
que realizam navegação de:
Mar Aberto / Longo curso; trânsito internacional; deSlo600
camentos marítimo, marítimo-fluvial ou. marítimo-lacustre
e desenvolvem atividades ou serviços de transporte de
cargas e/ou passaaeiros
_
Mar Aberto / Longo curso; trânsito internacional ; des600
locamentos marítimo, marítimo,fluvial ou marítimo-lacustre e desenvolvem atividades de esporte e recreio ou pesca.
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Interior; trânsito internacional; deslocamento fluvial e de600
-senvolvem atividades ou serviços de transporte de cargas
e/ou passageiros
Interior; trânsito internacional; deslocamento fluvial e desenvolvem atividades de esporte e recreio ou pesca
Mar aberto / cabotagem (trânsito exclusivamente nacional
600--); deslocamentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimolacustre e desenvolvem atividades ou serviços de transporte de cargas e/ou passageiros)
Mar aberto/Apoio marítimo (trânsito exclusivamente na--cional)e deslocamentos marítimo, marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre )
Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou serviço
600
-(trânsito exclusivamente nacional) e deslocamentos marítimo marítimo-fluvial ou marítimo lacustre)
Interior (trânsito exclusivamente nacional); deslocamentos
600.-marítimo ou marítimo-lacustre e atividades ou serviços de
transporte de cargas e/ou de passageiros)
Interior (trânsito exclusivamente nacional; deslocamentos
600-marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre e atividades
ou serviços de transwite de cargas e/ou de passageiros)
Interior de apoio portuário (trânsito exclusivamente nacio600-nal); deslocamentos marítimo ou marítimo-lacustre)
Interior de apoio portuário (trânsito exclusivamente nacio600--nal; deslocamentos marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre)
Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço (trân600--sito exclusivamente nacional; deslocamentos marítimo ou
marítimo-lacustre)
Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço (trân600--sito exclusivamente nacional e deslocamentos marítimofluvial, fluvial ou fluvial-lacustre)
Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pes600--ca, com saída e entrada entre portos distintos do território
nacional
Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pes- ISENTO
--- .
ca , com saída e retorno ao mesmo porto do território
nacional e sem escalas intermediárias
Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio
ISENTO
com fins não comercial, em trânsitos municipal, intermunicipal ou interestadual
Qualquer embarcação da Marinha do Brasil ou sob con_
ISENTO
vite deste órgão. utilizadas para fins não comerciais
Registro de saneantes
,
Produto de Grau de Riscci II
Alteração, inclusão ou isenção no registro de saneantes
Revalidação ou renovaao de registro de saneantes
Produto de Grau de Risco II
Certificação de Boas Práticas de Fabricação para cada estabelecimento ou unidade fabril/linha de produção de saneantes
No País e Mercosul
Certificação de boas práticas de fabricação e controle para cada estabelecimento ou unidade fabril, tipo de atividade e linha de produção/comercialização para indústrias
de saneantes domissanitários
Outros países

6.4.1
6.4.1.1

---

Seção1

.

8.000
1.800

Cinco anos
---

8.000

Cinco anos

15.000

Anual

37.000

Anual

Autorização/Renovação de Funcionamento de empresas
por estabelecimento / unidade fabril para cada tipo de atividade
Por estabelecimento fabricante de uma ou mais linhas de
10.000
produtos para saúde (equipamentos, materiais e produtos
_para diagnóstico de uso "in vitro")
Distribuidora, Importadora, Exportadora, Transportadora,
8.000
Armazenagem, Embalagem e Reembalagem e demais prevista em legislação específica de produtos para saúde
Por estabelecimento de comércio varejig ta de produtos pa5.000
ra saúde
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de produtos
--para saúde, para cada estabelecimento ou unidade fabril/linha de produção
No País e Mercosul
--Certificação de Boas Praticas de Fabricação de produtos
15.000
para saúde
Outros países
37.000
Certificação de Boas Práticas de ,Distribuição e Armaze15.000
nagem de produtos para saúde r estabelecimento
Modificação ou acréscimo na certificação por inclusão de
5.000
novo tipo de linha de produto (equipamento, materiais e
produtos para diagnóstico de uso "in vitro")
Registro, revalidação ou renovação de registro de produtos para saúde
Equipamentos de grande porte para diagnóstico ou tera20.000
pia, tais como medicina nuclear, tomografia computadorizada, ressonância magnética e cineangiocoro-nariografia,
entre outros
Outros equipamentos de médio e pequeno portes para diag8.000
nóstico ou terapia, artigos, materiais, produtos para diagnóstico de uso in-vitro e demais produtos para saúde
Família de equipamentos de grande porte para diagnós28.000
tico ou terapia
Família de equipamentos de médio e pequeno portes para
12.000
diagnóstico ou terapia, artigos, materiais, reagentes de
diagnóstico de uso in-vitro e demais produtos para saúde
Alteração, inclusão ou isenção no registro de produtos paL800
ra saúde
Emissão de certificado para exportação
ISENTO
Avaliação toxicológica para fim de registro de produto .
Produto Técnico de ingrediente ativo não registrado no
país

80.000

-----

--Anual
Anual
Anual
--.
Cinco anos

Cinco anos
Cinco anos
Cindo anos
--Cinco anos
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8.1.3
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.7.1
8.8
9

Produto Técnico de ingrediente ativo já registrado no
país
Produto Formulado
Avaliação toxicológica_para registro de componente
Avaliação toxicológica para fim de Registro Especial
Temporário
Reclassificação Toxicológica
Reavaliação de registro de produto, conforme Decreto n°
991/93
Avaliação toxicológica para fim de Inclusão de Cultura
Alteração de dose
Alteração de dose para maior na aplicação
Alteração de dose para menor na aplicação

Notas:
I. Os valores da Tabela ficam reduzidos em:
a) quinze por cento, no caso das empresas com faturamento anual
igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 cinqüenta milhões de reais) e
superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
b) trinta por cento, no caso das empresas com faturamento igual ou
inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e superior a R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais); e
c) sessenta por cento, no caso das empresas com faturamento igual ou
inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais);
d) noventa por cento, no caso das pequenas empresas;
e) noventa e cinco por cento, no Caso das microeinpresas, exceto para
os itens 3.1, cujos valores, no caso de microempresa, ficam reduzidos
em noventa por cento.
2. Para as pequenas e microempresas, a taxa para concessão de
Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Controle será cobrada
para cada estabelecimento ou unidade fabril.
3. Até 31 de dezembro de 2001, as microempresas estarão isentas da
taxa para concessão de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e
Controle, Registro ou Renovação de Registro de Produtos ou Grupo
de Produtos, bem como das taxas relativas às hipóteses previstas nos
itens5.2.1 e 5.10.1, podendo essa isenção ser prorrogada, até 31 de
dezembro de 2003, por decisão da Diretoria Colegiada da ANVISA.
4. -Será considerado novo, para efeito de Registro ou -Renovação de
Registro, á medicamento -que contenha molecula nova e tenha pro.
teçay .patentária.
5. Os valores da Tabela para Renovação de Registro de Produto ou
Grupo de Produtos serão .reduzidos -em dez por cento na renovação.
6. O enquadramento como pequena empresa e microempresa, para os
efeitos , previstos- no item- 1 darse-á em conformidade com o- que
estabelece Lei n- 9.841, de 5 de outubro :de 1999.
7. :Fica isento- o recolhimento- de -taxa para emissão de certidões,
atestados ô demais. atos dedal:godos, desarquivamento de processo e
seginida via de documenta, quanto. se tratar de atividade voltada para
exportação.
8. Fica isento o recolhimento-de taxa para. acréscimo -ou alteração-de
registro, referente a texto de bula, -formulário de uso e rotulagem,
mudança. de numero de telefone, número de CGC/
CNPJ, ou outras
informações legais,-confortne dispuser -ato da Diretoria Cdlegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
-9. Os valores de redução previstos no item 1 não-se aplicam aos itens
3.1.5 e 5.1-.1-3 daTabela,.e as empresas localizadas em países que não
os membros do Mercosul.
10. A Diretoria Colegiada adequará o disposto -no item 5.14 e seus
descontos .ao porte das einbarcações per arqueação líquida e .classe,
tipos -de navegação, vias navegáveis e deslocamentos- efetuados.
11. Para os. efeitos do disposto no item anterior, considera-se:
11.1. Arqueação líquida - AL: expressão da capacidade útil de uma
embarcaçao, deterinmada _de acordo com as prescrições dessas regras,
-sendo função do- volume dos espaços fechados destinados ao trans.porte'de carga, do-número de-passageiros transportados, do local- onde
serão transportados os ,passageiros, da relaçao calado/pontal e da
arqueação bruta, entendida arqueação -líquida ainda como um tamanho adimensional.
11.2. Classe de embarcações: esporte recreio, pesca, passageiros, cargas, mistas e outras.
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Registro, revalidação ou renovação de registro de fuinítenos
Anuência para veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e nas condições indicados pela autoridade sanitária
Anuência cai processo de _pesquisa clínica
Alteração ou acréscimo na Autorização de Funcionamento
Substituição de representante legal, responsável técnico
ou cancelamento de autorização
Certidão atestado e demais atos declaratórios
Desarquivamento de processo e segunda via de documento

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.135-24, DE 26 DE JANEIRO DE 2001.
Cria o Programa de Arrendamento Residencial, institui o arrendamento residencial
com opção de compra e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1 2 Fica instituído o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da
população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial
com opção de compra.
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal - CEF será o
agente gestor do Programa.
Art. 2 Para a operacionalização do Programa instituído nesta
Medida Provisória, fica-a CEF autorizada a criar um fundo financeiro
com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos haveres
financeiros e imobiliários destinados ao Programa.

§ 3 2 Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo a
que se refere o caput, em espacial os bens imóveis mantidos sob a
propriedade fiduciária da CEF, bem como seus frutos e rendimentos,
não se comunicam com o patrimônio desta, observadas, quanto a tais
bens e direitos, as seguintes restrições:
I - não integram o ativo da CEF;
II - não respondem direta ou indiretamente por qualquer
obrigação da CEF;
- não compõem a lista de bens e direitos da CEF, para
efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;
IV -não podem ser dados em garantia de débito de operação
da CEF;
V - não são passíveis de execução por quaisquer credores da
CEF, por mais privilegiados que possam ser;
VI - não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre
os imóveis.
§ 42 No título aquisitivo, a CEF fará constar as restrições
enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem adquirido
constitui patrimônio do fundo a que se refere o caput.
§ 5 2 No registro de imóveis, serão averbadas as restrições e
o destaque referido no parágrafo anterior.
§ 6' A CEF fica dispensada da apresentação de certidão
pegativa de débitos, expedida pelo Instituto Nacional -do Seguro Social - INSS, e da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal, quando alienar imóveis integrantes do patrimônio do fundo a que se refere o caput.

11.3.1. Navegação de Mar Aberto: realizada em águas marítimas
consideradas desabrigadas, podendo ser de:

§ 7 9 A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do
fundo a que se refere o caput será efetivada diretamente pela CEF,
constituindo o instrumento de alienação documento hábil para cancelamento, perante o Cartório de Registro de Imóveis, das averbações
pertinentes as restrições e destaque de que tratam os §§ 3' e 42 .

11.3.1.1. Longo Curso: • aquela realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;

Art. 3 2 Para atendimento exclusivo às finalidades do Programa instituído nesta Medida Provisória, fica a CEF autorizada a:

113A.2. Cabotagem: aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro utilizado a via marítima ou esta e as vias navegáveis
interiores; e

I - utilizar os saldos disponíveis dos seguintes Fundos e
Programa em extinção:

L1.3.1.3. Apoie' Marítimo: aquela realizada para apoio logístico a
embarcações-e instalações em águas territoriais nacionais e na zona
econômica exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de
minerais e hidorcarbonetos;

a) Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, criado
pela Lei n- 6.168, de 9 de dezembro de 1974;

11.3. Tipo de navegação:

11.3.2. Navegação de Interior: realizada em hidrovias interiores assim
considerados nos, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e
áreas marítimas consideradas abrigadas;
11.3.3. Navegação de Apoio Portuário: realizada exclusivamente nos
portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e
instalações portuárias.
11.4. Vias navegáveis: marítimas, fluviais, lacustres.
11.5. Deslocamentos: municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

b) Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, criado pelo
Decreto-Lei n 9 1.940, de 25 de maio de 1982;
c) Programa de Difusão Tecnológica para Construção de
Habitação de Baixo Custo - PROTECH, criado por Decreto de 28 de
julho de .1993; e

Anual

10.000

--.

10.000
4.000

-----
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1.800
1.800
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§ 1 2 Do saldo relativo ao FDS será deduzido o valor necessário ao provisionamento, na CEF, das exigibilidades de responsabilidade do Fundo existentes na data de publicação desta Medida
Provisória.
§ 2 2 A CEF promoverá o pagamento, nas épocas próprias,
das obrigações de responsabilidade do FDS.
3 2 As receitas provenientes das operações de arrendamento
e das aplicações de recursos destinados ao Programa instituído nesta
Medida Provisória serão, deduzidas as despesas de administração,
utilizadas para amortização da operação de crédito a que se refere o
. inciso II.
§ 4 9 O saldo positivo existente ao final do Programa será
integralmente revertido à União.
§ 5 9 A aquisição de imóveis para atendimento dos objetivos
do Programa instituído nesta Medida Provisória limitar-se-á ao valor
de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
§ 6' No caso de imóveis tombados pelo Poder Público nos
termos da legislação de preservação do patrimônio histórico e cultural, a CEF fica autorizada a adquirir os direitos de posse em que
estiverem imitidos a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
suas entidades, desde que devidamente registrados no ROI, nos termos do art. 167, inciso I, 36, da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de
1973.

§ 1 2 O fundo a que se refere o caput ficará subordinado à
fiscalização do Banco Central do Brasil, devendo sua contabilidade
sujeitar-se às normas do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - COSIF.
§ 22 O patrimônio do fundo a que se refere o caput será
constituído pelos bens e direitos adquiridos pela CEF no âmbito do
Programa instituído nesta Medida Provisória.

100.000

Art. 49 Compete à CEF:
I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2;
II - alocar os recursos previstos no art. 3 9 inciso II, responsabilizando-se pelo retomo dos recursos ao FGTS,' na forma do §
1 2 do art. 9' da Lei n 9 8.036, de 11 de maio de 1990;
• •
grama;

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Pro-

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na
aquisição e no arrendamento pom opção de compra dos imóveis
destinados ao Programa;
V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis
sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa;
VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e
exttajudicialmente;
VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos
imóveis adquiridos.
Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios
estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e
eficiência, ficando dispensada da observância das disposiçoes específicas da lei geral de licitação.
Art. 5" Compete à Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República:
I - estabelecer diretrizes para a aplicação dos recursos alocados ao Programa, especialmente quanto às áreas -de atuação, público-alvo e valor máximo de aquisição da unidade a ser Objeto de
arrendamento;
II - fixar a remuneração do agente gestor;
- acompanhar e avaliar o desempenho do Programa quanto ao atingimento dos seus objetivos.
CAPÍTULO II
DO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL •
Art. 62 Considera-se arrendamento residencial a operação
realizada no âmbito do Programa instituído nesta Medida Provisória,
que tenha por objeto o arrendamento com opção de compra de bens
imóveis adquiridos para esse fim específico.
Parágrafo único. Para os fins desta Medida Provisória, considera-se arrendatária a pessoa física que, atendidos os requisitos
estabelecidos pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano, seja habilitada ao arrendamento.
Art. 7' Os contratos de arrendamento residencial conterão,
obrigatoriamente, as seguintes disposições:
I - prazo do contrato;

- valor da contraprestação e critérios de atualização;
- opção de compra;
IV - preço para opção de compra ou critério para sua fi-

d) Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, a que se refere
o Decreto n 2 103, de 22 de abril de 1991;

xação.

II - contratar operação de crédito junto ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, até o limite de R$ 2.450.000.000,00
(dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), na forma e
condições estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS.

Parágrafo único. Para o estabelecimento das condições a que
se refere o caput, deverão ser observadas as diretrizes fixadas pelo
Ministério da Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano.
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Art. 8 2 O contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador,
as cessões de posse e as promessas de cessão, bem como o contrato
de transferência do direito de propriedade ao arrendatário serão celebrados por instrumento particular com força de escritura pública e
registrados em Cartório de Registro de Imóveis competente.

§ 3 2 O servidor em estágio probatório será objeto de
avaliação específica, ao final da qual, se confirmado no cargo, obterá
a progressão para o padrão imediatamente superior da classe ou
categoria inicial, vedando-se-lhe, durante esse período, a progressão
funcional.

.Art. 92 Na hipótese de inadimplernento no arrendamento,
findo o prazo da notificação ou interpelação, sem pagamento dos
encargos em atraso, fica configurado o esbulho possessorio que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de
posse.

Art. 5 2 É de quarenta horas semanais a jornada de
trabalho dos integrantes dos cargos e carreiras a que se refere esta
Medida Provisória.

Art. 10. Aplica-se ao arrendamento residencial, no que couber, a legislação pertinente ao arrendamento mercantil.

CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 2.135-23, de 28 de dezembro de 2000.
Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvam) Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.136-34, DE 26 DE JANEIRO DE 20(11.
Dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que Itie confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

Art. jr Esta Medida Provisória dispõe sobre a criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fiscal Federal Agropecuário, rcestrutura e organiza. as seguintes carreiras e cargos:
I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;
- Analista de Planejamento e Orçamento e Técnico de Planejamento e Orçamento;
III - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental;
V Técnico de Planejamento e Pesquisa e demais
cargos de nível superior e de nível intermediário do Instituto de
Pesquisa Econômica- Aplicada - IPEA;
VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo P1500;
- Analista, Procurador e Técnico do Banco Centrai do Brasil;
VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM;
IX - Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
X Carreira de Pesquisa em Ciência e Ucnologia;
XI - Carreira . de Desenvolvimento Tecnológico; e
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência- e Tecnologia.
Art. 22 As carreiras e os cargos a que se referem o
artigo anterior são agrupados em classes ou categorias e padrões, ná
forma dos Anexos 1; II e IIL
Art. 3 2 O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da classe ou categdria
inicial do-respectivo cargo, Mediante concurso público de provas ou
de provas e títulos, exigindo-se curso superior ou médio, ou equivalente, concluído, conforme o nível do cargo, observados 'os requisitos fixados na legislação 'pertinente.
Parágrafo único. O concurso referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado-em uma ou
mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme
dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação pertinente.
Art. 4 2 O desenvolvimento do servidor nas carreiras
e nos cargos de que trata o art. 1 2 desta Medida Provisória ocorrerá
mediante progressão funcional e promoção.
§ 1 5 Para fins desta Medida Provisória, progressão é
a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente
superior dentro de uma mesma classe ou categoria, e •Promoção, a
passagem do servidor do último padrão de uma classe ou categoria
para . o primeiro padrão da • classe ou categoria imediatamente superior.
•
§ 22 A progressão funcional e a promoção observarão os -rcqiiisitos fixados em regulamento.

Art. 62 Os cargos efetivos de que tratam os incisos.
I a VI do art. 1 2 da Lei n' 9.625, de 7 de abril de 1998, c o inciso II
do art. 1 2 da Lei n 2 9.620, de 2 de abril de 1998, reestruturados na
forma do Anexo I, têm a sua correlação de cargos éstabelecida no
Anexo XVII.
Parágrafo único. Os cargos vagos de Técnico de
Planejamento e Orçamento existentes em 30 de junho de 2000, e os
que vagarem a partir dessa data, ficam automaticamente extintos.
Art. 7 2 Incumbe aos ocupantes dos cargos de que
trata o artigo anterior o exercício das atribuições previstas em leis e
regulamentos específicos, em especial o disposto nos arts. 21 a 24 da
Lei n 2 9.625, de 1998, e no inciso II do art. 1 2 da Lei n 2 9.620, de
1998.
Art. 8' Ficam extintas a Gratificação de Desempenho e Produtividade - GDP, de que trata o art. 1 2 da Lei n' 9.625,
de 1998, e a Gratificação de Planejamento, Orçamento c de Finanças
e Controle, de que trata o art. 7' da Lei n 2 8.538, de 21 de dezembro
de 1992, e instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do
Ciclo de Gestão - GCG, devida aos integrantes dos eargos referidos
no art. 6° desta Medida Provisória, no percentual de até cinqüenta por
cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor, conforme
valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII.
§ 1 2 A GCG será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de desempenho institucional fixadas, na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.
§ 2 2- Até vinte pontos percentuais da GCG serão
atribuídos em função do alcance das metas institucionais.
Art. 9' A Gratificação de Desempenho e Eficiência
- GDE, de que trata o art. 10 da Lei n = 9.620, de 1998, não será
devida aos ocupantes do cargo de Analista de Comércio Exterior, a
partir de a0 de junho de 2000.
Art. 10. Os critérios de que tratam os mis. 1 2 , 7 2 e
82 da Lei n 2 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei n 2 9620, de
1998, aplicam-se à GCG.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos efetivos
da Carreira de Finanças e Controle, em exercício na Secretaria do
Patrimônio da União, em 31 de dezembro de 1998, fazem jus à
GCG.
CARREIRAS E CARGOS DA CVM E DA SUSEP
Art. 11. Os cargos efetivos de Inspetor e Analista da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e de Analista Técnico da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de que tratam o Voto
do Conselho Monetário Nacional - CMN n' 401, de 28 de janeiro de
1987, e a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP n2 7, de 3 de outubro de 1988, reestruturados na forma do
Anexo I, têm SIM correlação de cargos estabelecida no Anexo
XVII.
Art. 12. Incumbe aos ocupantes dos cargos de que
trata o artigo anterior o exercício das atribuições previstas em leis e
regulamentos específicos, em especial o disposto no art. 1 2 da Lei n'
9.015, de 30 de março de 1995.
Art. 13. Ficam instituídas a Gratificação de Desempenho de Atividade de Auditoria de Valores Mobiliários GDCVM, devida aos ocupantes dos cargos de Inspetor e Analista da
CVM, e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Auditoria de
Seguros Privados - GDSUSEP, devida aos ocupantes dos cargos de
Analista Técnico da SUSEP, no percentual de até cinqüenta por cento,
incidente sobre o Vencimento básico do servidor, conforme valores
estabelecidos no Anexo VII.
§ 1 2 A GDCVM e a GDSUSEP serão atribuídas em
função do efetivo desempenho do servidor, bem assim de metas de
desempenho institucional fixadas, na forma estabelecida em ato do
Poder Executivo.
§ 2' Até vinte pontos percentuais das gratificações
de que trata ocaput -deste artigo serão atribuídos em função doalcance das meias. institucionais.
Art. 14. Os ocupantes dos cargos de Inspetor e Analista da CVM e de Analista Técnico da SUSEP não fazem jus à
percepção da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobi-
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• liários e da Retribuição Variável da Superintendência de Seguros
Privados, respectis amente, de que trata a Lei n 2 9.015, de 1995.
Art. 15. A GDCVM c a GDSUSEP serão integralmente pagas, respectivamente, com os recursos arrecadados na forma
das Leis n 2 7.940 e n' 7.944, ambas de 20 de dezembro de 1989, que
instituíram a Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários
e a Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros.
Art. 16. Os servidores ocupantes dos cargos a que se
refere o art. 14 desta Medida Provisória, quando cedidos, não perceberão a GDCVM e a GDSUSEP.
CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Art. 17. OS cargos efetivos da Carreira de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia, da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e da Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em
Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei n`-L 8.691, de 28 de julho de
1993, reestruturados na forma do Anexo II, têm sua correlação estabelecida no Anexo V.
Parágrafo único. Os vencimentos dos servidores de
que trata este artigo corresponderão àqueles fixados no Anexo IX,
para os respectivos níveis, classes e padrões.
Art. 18. Ficam extintas a Gratificação de Atividades
em Ciência e Tecnologia - GCT, de que- trata o art. 22 da Lei n'
8.691, de 1993, e à Gratificação de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia - GDCT, de que tratam a Lei n 2 9.638, de 20 de
maio de 1998, e a Lei n 2 9.647, de 26 de maio de 1998.
Art. 19. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT, devida aos
ocupantes dos cargos efetivos integrantes das carreiras de que trata o •
art. 17 desta Medida Provisória.
Parágrafo único. Fazem jus à gratificação de que
trata-o caput os empregados de nível superior mencionadós no art. 27
da Lei n 2 8.691, de 28 de julho de 1993.
Art. 20. Ó valor da GDACT será de até trinta e
cinco por cento para os cargos de nível superior, de até quinze por
cento para os cargos'dô nível intermediário e de até cinco-por cento
para-os cargos de nível auxiliar, incidentes sobre o vencimento básico
do servidor.
§ 1 2 Os ocupantes dos cargos de que trata o art. 17
somente farão jus à GDACT se em exercício de atividades inerentes
às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos e nas entidades a
que se refere o § de art. 1 2 da Lei n 2 8.691, de 1993, e nas
Organizações Sociais conforme disposto na Lei n 2 9.637, de 15 de
maio de 1998.
§ 2 2 A GDACT será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor c do alcance das metas de desempenho
institucional fixadas em ato do dirigente máximo do órgão ou da
entidade.
§ 3 2 Os critérios e procedimentos de atribuição da
GDACT serão estabelecidos em ato conjunto dos titulares dos Ministérios aos quais estejam vinculados os órgãos e as entidades de que
trata o § 1 2 deste artigo e do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
'Art. 21. A parcela da GDACT atribuída em função
das metas institucionais será calculada observando-se os seguintes
limites:
I - até quatorze pontos percentuais, para os cargos
de nível superior;
II - até seis pontos percentuais, para os cargos de
nível intermediário; e
- até dois pontos percentuais para os cargos de
nível auxiliar.
Art. 22. O titular de cargo efetivo das carreiras e dos
cargos referidos no art. 17, quando investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS 6 e DAS 5, ou equivalentes, fará jus ao
valor máximo da GDACT.
Art. 23. O titular de cargo efetivo das carreiras e dos
cargos referidos no art. 17 que não se encontre em exercício tios
órgãos e nas entidades a gim se refere o § 1 2 do art. 1 2 da Lei n9
8.691, de 1993, excepcionalmente fará jus à GDACT nas seguintes
situações:
- quando cedido para a Presidência ou Vice-Pre-sidência da República, perceberá a GDACT caluda& com. basè nas
regras aplicáveis aos órgãos e às entidades cedentes; c

II - quando cedido para órgãos ou entidades do-Governo Federal, distintos dos indicados no § 1 ' do art..1 2 da Lei n2
8.691, de -1993, e no inciso anterior, da seguinte forma:
a)- o servidor investido em cargo em comissão deNatureza Especial,- DAS 6, DAS 5, ou equivalentes, perceberá a
GDACT em valor calculado com base no disposto no art. 22; e

.
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b) o servidor investido em cargo em comissão DAS
4, ou equivalente, perceberá a GDACT no valor de setenta e cinco
por cento do valor máximo da GDACT.

Art. 33. O integrante da Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, que não se encontre na situação prevista no art. 30
desta Medida Provisória, somente fará jus à GDAFA:

Art. 24. O caput do art. 21 da Lei n 2 8.691, de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República, perceberá a respectiva gratificação calculada como se estivesse em exercício nos órgãos ou nas entidades cedentes; ou

"Art. 21. Os servidores de que trata esta Lei, portadores de títulos de Doutor, Mestre e certificado de aperfeiçoamento ou de especialização farão jus a um adicional
de titulação, no percentual de setenta por cento, trinta e
cinco por cento e dezoito por cento, respectivamente, incidente sobre o vencimento básico." (NR)
CARREIRA DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO
Art. 25. Fica criada a Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, composta de cargos de igual denominação, no Quadro
Geral de Pessoal do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
regidos pela Lei n 2 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 215. A Carreira de Fiscal Federal Agropecuário,
estruturada na forma do Anexo I, tem a sua correlação estabelecida
no Anexo IV.
Art. 27. Os ocupantes do cargo de Fiscal Federal
Agropecuário têm Por atribuições assegurar, em todo o território nacional:
I - a sanidade das populações vegetais, seus produtos e subprodutos;
II - a saúde dos rebanhos animais, seus produtos e
subprodutos;
ifi - a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária;
IV - a identidade e a segurança higiênico-sanitária e
tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores;
- a promoção, o fomento, a produção e as políticas agropecuárias; e
VI - os acordos, os tratados e as convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário.
--ágrafo único. O Poder -Executivo, observado o
disposto neste artigo;disCiplinard as atribuições dos cargos de Fiscal
Federal Agropecuário em conformidade com as especificidades e as
peculiaridades desenvolvidas por área de especialização funcional.
Art. 28. São transfOrmados em cargos de Fiscal Federal - Agropecuário, os atuais cargos efetivos da Carreira de Fiscal de
Defesa Agropecuária e de Médico 'Veterinário - NS 910, cujos ocupantes-estejam em efetivo exercício nas atividades de controle, inspeção, fiscalização e defesa agropecuária, do Quadro de Pessoal do
Ministério: da Agricultura e dó Abastecimento, na forma do Anexo
IV.
§ 1 2 Serão enquadrados na Carreira de Fiscal Federal Agropecuário os atuais ocupantes dos cargos mencionados no
caput deste artigo, desde que sua investidura haja observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro
de 1988, e, se posterior a esta data, tenha decorrido de aprovação em
concurso público.
§ 22 Os atuais ocupantes do cargo de Médico Veterinário - NS 910 que optarem por permanecer na situação atual
deverão fazê-lo, de forma irretratável, até 31 de julho de 2000, ficando, neste caso, em quadro em extinção.
Art. 29. Aos ocupantes do cargo de Fiscal Federal
Agropecuário, não se aplica a jornada de trabalho a que se refere o §
22 e o caput do art. 1 2 da Lei n 2 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, não
mais se admitindo a percepção de dois vencimentos básicos.
Art. 30. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA, devida
aos ocupantes dos cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário,
* quando em exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira' no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, no
percentual de até cinqüenta por cento incidente sobre o vencimento
básico do servidor.
Parágrafo único. A GDAFA será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor, bem como do desempenho
institucional do órgão, na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.
•
Art. 31. Os valores dos vencimentos dos cargos que
compõem a Carreira de Fiscal Federal Agropecuário são os constantes
do Anexo X.
Art. 32. O titular de cargo efetivo da carreira de que
trata o art. 25 desta Medida Provisória, quando investido em cargo de
Natureza Especial ou DAS 6 e DAS 5, ou equivalentes, em órgãos ou
entidades do Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação calculada cora base no limite máximo.
_.
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II - quando cedido para outros órgãos ou entidades
do Governo Federal, se investido em cargo em comissão DAS 4, ou
equivalente, perceberá a respectiva gratificação em valor correspondente a trinta por cento do vencimento básico.
Art. 34. Não são devidas aos ocupantes da Carreira
de Fiscal Federal Agropecuário a Gratificação a que se refere o art. 7'
da Lei n2 8.460, de 17 de setembro de 1992, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária, a que se referem
as Leis n 2 s 9.620, de 2 de abril de 1998, e 9.641, de 25 de maio de
1998, e a Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização,
a que se refere a Lei n 2 9.775, de 21. de dezembro de 1998.
CARREIRAS E CARGOS DA ÁREA JURÍDICA
Art. 35. Fica criada a Carreira de Procurador Federal no âmbito da Administração Pública Federal, nas respectivas
autarquias e fundações, composta de cargos de igual denominação,
regidos pela Lei n 2 8.112, de 1990, com a estrutura de cargo constante
do Anexo III.
Art. 36. O ingresso nos cargos de que trata o artigo
anterior far-se-á mediante concurso público, exigindo-se diploma de
Bacharel em Direito, observados os requisitos fixados na legislação
pertinente.
Parágrafo único. Os concursos serão disciplinados
pelo Advogado-Geral da União, presente, nas bancas examinadoras
respectivas, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 37. São atribuições dos titulares do cargo de
Procurador Federal:
I - a representação judicial e extrajudicial da União,
quanto às suas atividades descentralizadas a cargo de autarquias e
fundaçõespúblicá, bem como a representação judicial e extrajudicial
dessas entidades;
II - as atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos à União, em suas referidas atividades descentralizadas, assim como às autarquias e às fundações federais;
III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos,
de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e
IV - a atividade de assistir a autoridade assessorada
no controle interno da legalidade dos atos a serem por ela praticados
ou já efetivados.
§ 1 2 Os membros da Carreira de Procurador Federal
são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral da União.
§ 22 A lotação de Procurador Federal nas autarquias
e fundações públicas é proposta pelos titulares destas.
Art. 38. Os integrantes da Carreira de Procurador
Federal têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei n 2 8.112, de
1990, e sujeitam-se às proibições e aos impedimentos estabelecidos
nesta Medida Provisória.
§ 1 2 Ao Procurador Federal é proibido:
I - exercer a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo;
II - contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica, adotados pelo Advogado-Geral da União;
Iii - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto conexo às suas atribuições, salvo ordem, ou autorização expressa, do Advogado-Geral da União;
IV - exercer suas atribuições em processo, judicial
ou administrativo, em que seja parte ou interessado, ou haja atuado
como advogado de qualquer das partes, ou no qual seja interessado
parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro, bem assim nas
hipóteses da legislação, inclusive processual; e
V - participar de comissão ou banca de concurso e
intervir no seu julgamento, quando concorrer parente consangüíneo
ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como
cônjuge ou companheiro.
§ 22 Devem, os Procuradores Federais, dar-se por
impedidos nas hipóteses em que tenham proferido manifestação favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte adversa e naquelas
da legislação processual, cumprindo-lhes comunicar, de pronto, o seu
impedimento ao respectivo superior hierárquico, visando à designação
de substituto.
Art. 39. São transformados em cargos de Procurador
Federal, os seguintes cargos efetivos, de autarquias e fundações federais:

1 - Procurador Autárquico;
II - Procurador;
- Advogado;
IV - Assistente Jurídico; e
V - Procurador e Advogado da Superintendência de
Seguros Privados e da Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao Procurador do Banco Central do Brasil.
Art. 40. São enquadrados na Carreira de Procurador
Federal os titulares dos cargos de que trata o artigo anterior, cuja
investidura nos respectivos cargos haja observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988, e,
se posterior a essa data, tenha decorrido de aprovação em concurso
público.
§ 1 2 O enquadramento deve observar a correlação
estabelecida no Anexo VI.
§ 22 À Advocacia-Geral da União incumbe verificar,
caso a caso, a regularidade da aplicação deste artigo, quanto aos
enquadramentos efetivados.
Art. 41. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, devida aos integrantes das
Carreiras de Advogado- da União e de -Assistente Jurídico da- Advocacia-Geral- da União, de Defensor Público -da União e de Pro
curador Federal, no percentual de até trinta por cento,- incidente sobre
o vencimento básico do servidor, quando- em exercício nas unidades
jurídicas dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
§ IP A GDAJ será atribuída em: função do efetivo
desempenho do servidor e dos resultados alcançados -pelos Órgãos
jurídicos dos órgãos ,e das entidades, na-forma estabelecida etp, ato do
Advogado-Geral da União e, no-caio do Defensor Público .da União,
em. ato do -Defensor-Geral- da- União.
§22 A Gratificação Temporária de que trata o art.
17 da Lei n2 9.028, de 12 de abril de 1995, atribuída exclusivamente
a outros servidores, mantidos os fatores estabelecidos no Anexo III da
referida Lei, será paga nos seguintes valores:

I - GT-I, R$ 471,87 (quatrocentos e setenia e um
reais e oitenta e sete centavos);
II - GT-11, R$ 340,79 (trezentos e quarenta reais e
setenta e nove centavos);
III - GT-III, R$ 209,72 (duzentos e nove reais e
setenta e dois centavos); e
IV - GT-IV, R$ 157,29 (cento e cinqüenta e sete
reais e vinte e nove centavos).
Art. 42. O titular de cargo efetivo- das carreiras de
que trata o artigo anterior, quando investido em cargo de Natureza
Especial ou em comissão dos níveis DAS 6 e DAS 5, ou equivalentes, em órgãos , ou entidades do Governo Federal, fará jus à
GDAJ calculada com base no limite máximo.
Parágrafo único. O beneficiário da GDAJ, quando
em exercício nas unidades jurídicas dos órgãos e das entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, se
investido em cargo em comissão do nível DAS 4, perceberá a referida
Gratificação em valor não inferior a vinte por cento do respectivo
vencimento básico.
Art. 43. O titular de cargo efetivo das carreiras referidas no art. 41, que não se encontre nas situações previstas nos
arts. 41 e 42, somente fará jus à GDAJ, nos termos deste artigo:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República, perceberá a respectiva gratificação calculada
com base nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício
nos órgãos ou nas entidades cedentes; e
- quando cedido para outros órgãos ou entidades
do Governo Federal, se investido em cargo em Comissão DAS 4, ou
equivalente, perceberá a respectiva gratificação em valor correspondente a vinte por cento do vencimento básico.
Art. 44. Os valores do vencimento dos cargos de
Procurador Federal e dos cargos das Carreiras de Advogado da União
e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de Defensor
Público da União são os constantes do Anexo XL
Parágrafo único. Aplica-se aos cargos das Carreiras
de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União e de Defensor Público da União a correlação estabelecida
no Anexo XIV.
Art. 45. Não serão devidas as seguintes vantagens
aos ocupantes dos cargos de que trata o artigo anterior, inclusive
àqueles colocados em quadros suplementares:
' I - Representação Mensal de que tratam o DecretoLei n' 2.333, de I I de junho de 1987, e Decreto-Lei n 2 2.371, de 18
de novembro de 1987;
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8.460, de 1992;

11 - Gratificação de que trata o art. 7 5 da Lei n'

III - Gratificação de Fi lscalização e Arrecadação GEFA de que trata a Lei n 2 8.538, de 21 de dezembro de 1992;
IV Retribuição Variável da Comissão de Valores
Mobiliários - RVCVM de que trata . a Lei n 2 9.015, de 1995;
.“
V - Retribuição Variável da Superintendência de
Seguros Privados - RVSUSEP de que trata a Lei n 5 9.015, de
1995;
VI - Gratificação Temporária - GT de que tratam as
Leis nIs 9.028, de 1995, e 9.651, de 1998;
VII - Gratificação Provisória - GP de que trata a Lei
n2 9.651, de 1998;
VIII - Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça - GFJ de que -trata a Lei n e 9.651, de 1998; e
IX - Representação Mensal de que trata a Lei n2
9.366, de 16 de dezembro de 1996.
Art. 46. Os cargos efetivos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, privativos de Bacharel em
Direito, que não foram transpostos pela Lei n' 9.028, de 1995, nem
por esta Medida Provisória, para as Carreiras de Assistente Jurídico e
de Procurador Federal, comporão quadros suplementares em extinção.
§ 1 2 O quadro suplementar relativo aos servidores.
da Administração Federal direta de que trata o caput inclui-se na
Advocacia-Geral da União.
§ 22 O disposto neste artigo não se aplica aos integrantes da Carreira Policial Federal, aos cargos de Procurador do
'Banco Central do Brasil, Procurador da Procuradoria Especial da
Marinha e Juiz do Tribunal Marítimo.
Art. 47. Os cargos de Advogado da União e de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União serão distribuídos
pelas três categorias das respectivas carreiras, mediante ato do Advogado-Geral da União.
Art. 48. Aplicam-se aos Procuradores da Procuradoria 'Especial da Marinha, de que trata a Lei n 5 7.642, de 18 de
dezembro de 1987, e aos ocupantes de cargos integrantes dos quadros
suplementares de que trata o art. 46 a tabela de vencimento constante
do Anexo Xl, observada a correlação.do Anexo VI e a gratificação de
que trata o art. 41, observado o disciplinamento estabelecido por esta
Medida Provisória.
Parágrafo único. Os ocupantes do cargo de Juiz do
Tribunal Marítimo farão jus, a título de vencimentos, ao valor correspondente ao padrão III da categoria especial da tabela constante do
Anexo XI e à gratificação de que trata o art. 41, conforme disposto
nesta Medida Provisória.
Art. 49. O exercício, por Procurador da República,
do direito de opção irretratável por Carreira da Advocacia-Geral da
União, facultado pelo § 2'2 do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderá ser manifestado ao Advogado-Geral
da União, no prazo de quinze dias estabelecido no art. 61 da Lei
Complementar n 2 73,. de 10 de fevereiro de 1993, contado da publicação da lei de conversão desta Medida Provisória, e comunicado
. ao Procurador-Geral da República.
§ 1 2 Ficam assegurados ao optante o ingresso em
cargo compatível da Carreira da Advocacia-Geral da União e a percepção dos vencimentos e vantagens do cargO antes ocupado, salvo
opção pela retribuição do novo cargo, respeitados o tempo de efetivo
serviço e o direito a promoções, assim como as garantias e prerrogativas próprias a membros do Ministério Público Federal, no que
não conflitar com a natureza da Advocacia-Geral da União.
§ 22 A opção de que trata este artigo implica a
automática criação de cargo na carreira escolhida pelo optante, o qual
integrará Quadro Especial, e será extinto quando vagar.
Art. 50. O Advogado-Geral da União editará os atos
necessários ao cumprimento do disposto nesta Medida Provisória,
relativamente aos cargos de Advogado da União e de Assistente
Jurídico da Advocacia-Geral da União e àqueles dos integrantes de
seus órgãos vinculados.
CARREIRAS E CARGOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
Art. 51. A Lei n2 9.650, de 27 de maio de 1998,
• passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3 2 São atribuições dos titulares do cargo de
Analista do Banco Central do Brasil:
I - formulação, implementação, acompanhamento e
avaliação de planos, programas e projetos relativos a:
a) gestão das reservas internacionais;
b) dívida pública interna e externa federal, estadual
e municipal;
c) política monetária, cambial e creditícia;
d) emissão de moeda e papel-moeda;
e) saneamento do meio circulante; e

Seção1

f) gestão de instituições financeiras sob regimes especiais;
11 - gestão do sistema de metas para a inflação;
III - regulamentação e fiscalização do Sistema Financeiro, compreendendo, entre outros pontos:
a) o funcionamento do Sistema Financeiro;
b) o acesso ao Sistema Financeiro;
c) a supervisão direta de instituições financeiras;
d) o monitoramento indireto de instituições financeiras, conglomerados, 'macrossegmentos e mercados; e
e) a prevenção e o combate a ilícitos cambiais e
financeiros;
IV - estudos e pesquisas relacionados a:
a) políticas econômicas adotadas;
b) acompanhamento do balanço de pagamentos;
c) desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar no País; e
d) regulamentação de matérias de interesse do Banco Central do Brasil;
V - atuação em todas as atividades vinculadas às
competências legais do Banco Central do Brasil;
VI - orientação aos agentes do Sistema Financeiro e
ao público em geral sobre matérias de competência da Autarquia, mediante solução de assuntos objeto de consultas; •
VII - representação da Autarquia junto a órgãos
governamentais e instituições internacionais; e
VIII - atividades de natureza organizacional e outras
a elas relacionadas." (NR) "Art. 4 2 São atribuições dos titulares do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil:
I - a representação judicial e extrajudicial do Banco
Central do Brasil;
II - as atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos ao Banco Central do Brasil;
LTI - a apuração da liquidez e certeza dox créditos,
de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou
judicial; e
IV - assistir aos administradores do Banco Central
do Brasil no controle interno da legalidade dos atos a serem
por eles praticados ou já efetivados." (NR)
"Art. 72
§ 1 2 Progressão funcional é a passagem do servidor
para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro
de uma mesma classe, observado o interstício de setecentos
e trinta dias, redutível, mediante processo de avaliação de
desempenho em até cento e oitenta e dois dias.
" (NR)
"Art. 11. É criada a Gratificação de Atividade do
Banco Central do Brasil - GABC, observados os seguintes
critérios e percentuais:
I - cargos de Analista do Banco Central do Brasil e
de Procurador do Banco Central do Brasil, incluídos nas
classes D, C e B: setenta e cinco por cento, incidentes sobre
o vencimento básico do padrão onde estiver posicionado o
servidor;
II - cargos de Analista do Banco Central do Brasil
e de Procurador do Banco Central do Brasil, incluídos nos
padrões I, II e III da classe A: sessenta e cinco por cento,
incidentes sobre o vencimento básico do padrão onde estiver
posicionado o servidor;
III - cargos de Analista do Banco Central do Brasil
e de Procurador do Banco Central do Brasil, incluídos no
padrão IV da classe A: cinqüenta e cinco por cento, incidentes sobre o vencimento básico do padrão onde estiver
posicionado o servidor; e
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"Art. I7-A. Além das proibições previstas no artigo
anterior, ao Procurador do Banco Central do Brasil também
é proibido:
I - exercer .a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo;
II - contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica, adotadas pelo Procurador-Geral do Banco
Central do Brasil ou pelo Advogado-Geral da União;
- manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assuntos conexos às suas atribuições, salvo
ordem, ou autorização expressa da Diretoria do Banco Central do Brasil;
IV - exercer suas atribuições em processo, judicial
ou administrativo, em que seja parte ou interessado, ou haja
atuado como advogado de qualquer das partes, ou no qual
seja interessado parente consangüíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou
companheiro, bem assim nas hipóteses da legislação, inclusive processual; e
V - participar de comissão ou banca de concurso e
intervir no seu julgamento, quando concorrer parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo
grau, bem como cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. Devem os Procuradores 'do Banco
Central do Brasil dar-se por impedidos nas hipóteses em que tenham proferido manifestação favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte adversa e naquelas da legislação
processual, cumprindo-lhes comunicar,. de pronto, ou seu
impedimento ao respectivo superior hierárquico; visando à
designação de substituto." (NR)
•
Art. 52. O Anexo I/ à Lei n2 9.650; de 1998, passa
a vigorar na forma do Anexo XII a esta Medida Provisória.
Art. 53. Os ocupantes dos cargós de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista do Banco Central
do Brasil e de Procurador do Banco Central do Brasil da Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil são enquadrados, a partir de 1 ! de
agosto de 2000, na forma do Anexo XV a esta Medida Provisória.
Art. 54..0 ingresso nos cargos de Analista do Banco
Central do Brasil da Carreira de Especialista do- Banco Central do
Brasil, e de Procurador do Banco Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil dos aprovados em concurso, cujo
edital tenha sido publicado até 29 de junho de 2000, dar-se-á, excepcionalmente, na classe D padrão II/.
•
FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS
Art. 55. Ficam criadas no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para Uso no âmbito do Poder Executivo
Federal, oito mil setecentas e três Funções Comissionadas Técnicas FCT, cujos níveis e valores são os constantes do Anexo XIII.
§1 ! As-Funções-Comissionadas Técnicas destinamse exclusivamente a ocupantes de cargos efetivos, constantes do Ane•xo V da Lei n ! 9.367, de 16 de dezembro de 1996, que não tenham
sido estruturados em carreiras ou abrangidos por esta Medida Provisória.
§ 2! O servidor ou empregado, investido nas Funções Comissionadas a que se refere o caput deste artigo, receberá
pelo exercício desta função, a título de parcela variável, valor equivalente à diferença entre a remuneração ou o salário recebido pelo
cargo ou emprego público e o valor unitário total da função que
exerce, conforme estabelecido no Anexo XIII.

IV - cargo de Técnico do Banco Centrar do Brasil:
noventa por cento, incidentes sobre o vencimento básico do
padrão onde estiver posicionado o servidor.

§ 3! Para fins de cálculo da parcela variável a que
se refere o parágrafo anterior, será considerada como remuneração a
definida no inciso III do art. 1 ! da Lei n2 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.

Parágrafo único. Os percentuais a que se refere o
caput deste artigo poderão ser acrescidos de até dez pontos
percentuais, nas condições a serem fixadas pela Diretoria do
BACEN, enquanto estiVer o servidor em exercício de atividades:

§ 4! O servidor ou empregado a que se refere o § 22
deste artigo poderá optar por receber, pelo exercício da Função
Comissionada Técnica, parcela variável coirespondente ao valor da
opção, conforme estabelecido no Anexo XIII, obedecidos aos limites
fixados pela Lei n2 8.852, de 1994.

I - externas de fiscalização do Sistema Financeiro
Nacional, inclusive de câmbio;
II - que importem risco de quebra de caixa; e
111 - que requeiram profissionalização específica."
(NR)

§ 5 2 As Funções Comissionadas Técnicas não são
cumulativas com os cargos em comissão de Natureza Especial e do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de que trata a Lei n'
9.030, de 13 de abril de 1995, com as Funções Gratificadas, criadas
pelo art. 26 da Lei n 2 8.216, de 13 de agosto de 1991, com as
Gratificações de Representação da Presidência da República e dos
órgãos que a integram e com os cargos de Direção e Funções Gratificadas de que trata o art. P da Lei n ! 9.640, de 25 de maio de
1998.

"Art. 15
§ I A Contribuição mensal do servidor ativo, inativo ou do pensionista será-de um por cento a três por cento
de sua remuneração, provento ou pensão, e a contribuição
relativa aos dependentes não presumidos será de um por
cento a cinco por cento da remuneração ou provento do
servidor contribuinte.
" (NR)

§ 6 2 A Função Comissionada Técnica a que se refere este artigo, caracterizada pela complexidade e responsabilidade,
somente poderá ser ocupada por servidor ou empregado com qualificação, capacidade e experiência, na forma definida em ato do
Poder Executivo.
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§ 72, 0 preenchimento das Funções Comissionadas
Técnicas referidas no caput deste artigo deverá ser feito de forma
gradual, observando-se a disponibilidade orçamentária em cada exercício, e somente poderá ocorrer após a avaliação de cada posto de
trabalho existente no órgão ou na entidade, de acordo com critérios a
serem estabelecidos em regulamento.
§ 8 As Funções Comissionadas Técnicas não se
incorporam aos proventos da aposentadoria e às pensões.
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 56. Para fins de incorporação aos proventos da
aposentadoria ou às pensões, as Gratificações de que tratam os arts.
82 , 13, 19, 30 e 41 desta Medida Provisória:
I - somente serão devidas, se percebidas há pelo
menos cinco anos; e
II - serão calculadas pela média aritmética dos últimos sessenta meses anteriores à aposentadoria ou instituição da
pensão.
§ 1 2 A aplicação do disposto nesta Medida Provisória a aposentados e pensionistas não poderá implicar redução de
proventos e Pensões.
§ 22 Constatada a redução de proventos ou pensão
decorrente da' aplicação do disposto nesta Medida Provisória, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada.
Art. 57. Aplicam-se as disposições desta Medida
Provisória a aposentadorias e pensões concedidas até 30 de junho de
2000, ressalvado o disposto no-artigo anterior.
Art. 58. Enquanto não forem regulamentadas e até
que sejam processados os resultados da avaliação de desempenho, as
Gratificações referidas no art. 56 desta Medida Provisória corresponderão aos seguintes percentuais incidentes sobre o vencimento
•básico de cada servidor:
I - Gratificação de Desempenho de Atividade do
Ciclo de Gestão, vinte e cinco por cento;
- Gratificação de Desempenho de Atividade de
Auditoria de Valores Mobiliários, vinte e cinco por cento;
ifi - Gratificação de Desempenho de Atividade de
Auditoria de Seguros Privados, yinte e cinco por cento;
IV - Gratificação de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia, doze vírgula vinte e cinco por cento, cinco
vírgula cinco por cento e dois vírgula cinco por cento, para os cargos
de níveis superior, intermediário e auxiliar, respectivamente;
V - Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização Agropecuária, vinte e cinco por cento;
VI - Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica, doze por cento.
§ 1 2 O resultado da primeira avaliação gera efeitos
financeiros a partir do início do período de avaliação, devendo ser
compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou menor.
§ 2 O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
de cargos ou funções comissionadas que fazem jus às gratificações de
que trátarn os incisos I a VI.
Art. 59. Os valores dos vencimentos básicos constantes dos Anexos VII, VIH,IX, X, XI e XII não poderão servir de
base de cálculo para quaisquer outras gratificações ou vantagens de
quaisquer outros servidores.

§ r Para fins do disposto neste artigo, não será
considerado como progressão funcional ou promoção o enquadramento decorrente da aplicação desta Medida Provisória.
Art. 63. Nos casos de transposição ou novo enquadramento, as diferenças remuneratórias, decorrentes de alterações
no vencimento básico, serão consideradas para todos os efeitos como
parte integrante do novo vencimento básico.
Art. 64. Será de cento e vinte dias, contados a partir
de 30 de junho de 2000, o prazo para encaminhamento pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão à Casa Civil da Presidência da República das propostas de regulamentação das Gratificações de que trata o art. 56.
Art. 65. A remuneração dos Cargos em Comissão de
Natureza Especial - NES e do Grupo Direção c Assessoramento
Superiores - DAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dos Cargos de Direção das
Instituições Federais de Ensino, passa a ser constituída de uma única
parcela nos valores constantes do Anexo XVI desta Medida Provisória.
§ 1 2 O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta, investido nos cargos a que se refere o caput deste artigo,
poderá optar por uma das remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os limites fixados pela Lei n 9 8.852, de 4 de fevereiro de
1994:
- a remuneração do Cargo em Comissão ou de
Direção, acrescida dos anuênios;
- a diferença entre a remuneração do Cargo em
Comissão ou de Direção e a remuneração do cargo efetivo ou emprego; ou
III - a remuneração do cargo efetivo ou emprego,
acrescida dos seguintes percentuais da remuneração do respectivo
Cargo em Comissão ou de Direção:

§ 22 O docente da carreira de Magistério, integrante
do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei n 2 7.596, de 10 de abril de 1987,
submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo
de Direção - CD ou Função Gratificada - FG, nas Instituições Federais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos termos da alínea "c",
inciso III, § 1 2 , deste artigo.

§ 42 O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser percebido, no caso de docente cedido para o Ministério da
Educação, para o exercício de Cargo em Comissão de nível DAS 3.
Art. 66. Caso venha a ser extinta autarquia ou fundação em cujo Quadro de Lotação de Pessoal se incluam Procuradores Federais, estes serão redistribuídos para outras entidades.

Parágrafo único. Em se tratando de nomeados para
cargos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral da União, em
decorrência de concursos públicos iniciados até 30 de junho de 2000,
a diferença será calculada tendo-se em vista a remuneração inicial de
maior valor indicado em edital, assim também se calculando para os
demais integrantes das respectivas categorias iniciais das mencionadas Carreiras.

§ 22 Na hipótese de extinção de autarquia du fundação ocorrida anteriormente à criação da Carreira de Procurador
Federal, será facultado, aos que ocupavam na entidade extinta qualquer um dos cargos elencados no art. 39 desta Medida Provisória, o
enquadramento na Carreira de Procurador Federal, mediante opção do
interessado, manifestada até 31 de janeiro de 2001, desde que atendidas todas as exigências necessárias ao enquadramento.

§ 1 2 Na contagem do interstício necessário à promoção e à progressão será aproveitado o tempo computado até a data
em que tiver sido feito o enquadramento decorrente da aplicação do
disposto nesta Media Provisória.

Art. 71. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 72. Ficam revogados os arts. 42, , 10 e 11 do
Decreto-Lei n" 2.266, de 12 de março de 1985; a Lei n 9 7.702, de 21
de dezembro de 1988; o art. 7 2 da Lei n' 8.538, de 21 de dezembro
de 1992; o art. 22 da Lei n 2 8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei n2
9.638, de 20 de maio de 1998; a Lei n 2 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei n 2 9.620, de 2 de abril de 1998; os arts. 15-e
10 da Lei n9 9.641, de 25 de maio de 1998; o § 1 2 do art. 11, o § 22
do art. 12 e o Anexo III da Lei n 2 9.650, de 27 de maio de 1998; os
arts. 1 2 e 13 da Lei n 2 9.651, de 27 de maio de 1998; e o Decreto n2
2.665, de 10 de julho de 1998.
Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

ANEXO I
a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO
SITUAÇÃO NOVA
CARGO

PADRÃO

Art. 67. Aplica-se o disposto nos §§ 1 2 e 2 2 do
artigo anterior aos casos semelhantes de redistribuição, independentemente de haver sido ou não extinta a entidade de origem.
Art. 68. Os árts. 1 2 e 2' do Decreto-Lei n 2 2.194, de
26 de dezembro de 1984; alcançam em seus efeitoã os servidores do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, ativos e
inativos, e os pensionistas que já estejam percebendo a vantagem
deles decorrente.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
aos integrantes da Carreira de Procurador Federal:
Art. 69. O art. 22 da Lei n' 9.986, de 18 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte relação:

'I.

CLASSE

III

Il

ESPECIAL

VI

,

IV
III

Fiscal Federa/ Agropecuário

C

II

I
VI

§ 3' O docente a que se refere o parágrafo anterior
cedido para órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de Cargo, em Comissão de Natureza Especial ou de Direção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS 6, DAS 5 ou DAS 4, ou equivalentes, quando
optante pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o vencimento
acrescido da vantagem relativa ao Regime de Dedicação Exclusiva.

§ 1 2 O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, às extinções ocorridas no período compreendido entre a
criação da Carreira de Procurador Federal e o início de vigência desta
Medida Provisória.

Art. 62. Até que seja aprovado o regulamento de
que trata o § 2 2 do art. 4 2 desta Medida Provisória, aplicam-se, para
fins de progressão funcional e promoção, as normas vigentes na data
de sua publicação.

Art. 70. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.136-33, de 28 de dezembro de
2000.

a) sessenta por cento da remuneração dos cargos
DAS níveis 1, 2 e 3;
b) vinte e cinco por cento dos cargos NES e DAS
níveis 4, 5 e 6; e
c) vinte e cinco por cento dos CD níveis 1, 2, 3 e 4.

Art. 60. Na hipótese de redução de remuneração
decorrente da aplicação do disposto nesta Medida Provisória, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou
na carreira.

Art. 61. Os Ocupantes dos cargos de que . trata esta
Medida Provisória não fazem jus à percepção da Gratificação de
Atividade - -GAE, de que trata-a Lei Delegada n 2 13, de 27 de agosto
de 1992.

"Art. 22. Ficam as Agências autorizadas a custear
as despesas com remoção c estada para os profissionais que,
em virtude de nomeação para Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria dos níveis CD
I e II, CGE I, II, UI e IV, CA I e II, e para os Cargos
Comissionados Técnicos, nos níveis CCT V e IV, vierem a
ter exercício em cidade diferente da de seu domicfiio, conforme disposto em regulamento de cada Agência, observados os limites de valores estabelecidos para a Administração Pública Federal direta." (NR)

•

•

IV
III
II
' 1
V
[V
III
II
I

B
.

A

b) ESTRUTURA DE CARGOS DAS CARREIRAS E CARGOS DO
GRUPO GESTÃO E DE NÍVEL SUPERIOR DA CVM E SUSEP
SITUAÇÃO NOVA
CARGO

PADRÃO

CLASSE

IV

Analista de Finanças e Controle, Analista
de Planejamento e Orçamento,
Especialista em Políticas Públicas. e
Gestão Governamental, Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo P-1500,
Técnico de Planejamento e Pesquisa e
demais cargos de nível superior do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- IPEA

III
II

ESPECIAL

1
VII
VI
IV

C

VII

Analista de Comércio Exterior

VI

Inspetor e Analista da CVM
Analista Técnico da SUSEP
•
Técnico de Finanças e Controle; Técnico
de Planejamento e Orçamerito e cargos de
nível intermediário do Instituto de _
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

IV

V

III
II

V
IV

tIl
II

A

Diário Oficial

n o 19-A-E, sábado, 27 de janeiro de 2001
ISSN 1415-1537

Seção"1

ANEXO II
a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
NÍVEL

CARGO

I PA D RÃ O
111
11

TV

TITULAR

III
II

ASSOCIADO

III
II

ADJUNTO-

Pesquisador

NA

II

III

PADRÃO

TÉCNICO 3

PADRÃO

CATEGOÚIA

III

SÊNIOR

'

TÉCNICO 1

PLENO I

VII
VI

JÚNIOR

IV
111

III

VI

VI

IV

IV

IV

TÉCNICO 2

SITUAÇÃO ATUAL
Cargo

1
.1V

.

AUXILIAR
TÉCNICO I

Padrão
1 11

Padrão

A

II

II

VI

VI

IV

IV
III

13
Eiseal.de Defesa.
Agropecuária

VIv'
IV

AUXILIAR
'TÉCNICO2

III
II
1

C

IV

VI

V
IV

VI
V
IV

III

rir

AUXILIAR
TÉCNICO 1

Fiscal Federal
Agropecuário

PADRÃO
III

CLASSE

11

SÊNIOR

rir
11

II
III
II

rir
II

ASSISTENTE 3.
VI

IV
III

ASSOCIADO
ADJUNTO

111

ASSISTENTE 2

IV

III
li

III

II

IV

III

III

II

II

PADRÃO
UI
II
II

III
Ir
III
II

II

PLENO 2

PLENO I

III
II

III
II

PLENO 1

III
II

JÚNIOR

SÊNIOR

II

IT

ASSISTENTE 3

ASSISTENTE 2

TITULAR
ASSOCIADO
ASSISTENTE I
ADJUNTO
ASSISTENTE DE
PESQUISA

b) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

II

AUXILIAR 2

I

III
II
I

III
II

VI

.VI

V

V

IV
III
II

IV
III

VI
V
IV
III
II

PLENO 3-

ASSISTENTE 2

VI
V

ASSISTENTE I
III

Ir

VI

VI

IV

IV
III
II

ITT

- ASSISTENTE 3

1.1

AUXILIAR 2

SITUAÇÃO NOVA
PADRÃO

111
II

CLASSE

SÉNIOR

AUXILIAR I

VI
V

VI

IV

IV

V

III
VI

PLENO 3

III

r
m

CLASSE

SÊNIOR

Ti

SITUAÇÃO NOVA

III
II

SITUAÇÃO ATUAL
CLASSE
PADRÃO
EI

II
1III
II

•

PADRAO

CLASSE

ra

III

A

III
• II

ASSISTENTE DE
PESQUISA

SITUAÇÃO NOVA

PADRÃO

PLENO 2

v

IV

SITUAÇÃO ATUAL

CLASSE

PLENO I

JÚNIOR

IV

a) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE
PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLENO 3

PLENO 2

.VI

SITUAÇÃO ATUAL .
CLASSE
PADRÃO
•
III
SÊNIOR
ii
I
III
PLENO 3
II

ANEXO V

TITULAR

III

VI

c) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA E!E
GESTÃO, PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JÚNIOR

C5 ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO,
PLANEJAMENTO E I NFRA-ESTRUTURA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

NI Assistente em. Ciência e
Tecnologia

C

II

•

AUXILfAR
TÉCNiCQI

Cargo

ESPECIAL

Médico Vêterinádo

III

Analista cm Ciência e
Tecnologia

Classe

III

III
II

VI

NS

II

•AUXILIAR
' TÉCNICO 2

II

SITUAÇÃO NOVA

Classe

TÉCNICO 1

III
II-

CARGO

sIl

ANEXO IV

VI

NIVEL

TÉCNICO I

TABELA DE CORRELAÇÃO

III

Auxiliar Técnico

III

SEGUNDA

II

TÉCNI CO 3

vr

V

AUXILIAR
TÉCNICO 2

III

II
1
VI-

VI

II

111
II

TÉCNICO- 2

II

PRIMEIRA

Procurador Federal

IV
III
II

VI
V
IV
III
II

II
IV

-PLENO 2

VI

IV

PLENO 3

I II
11

TÉCNICO 3

IV

.1

1

Li

V

ESPECIAL
II

II
V

ANEXO III

CARGO

JÚNIOR

AUXILIAR 1

III
11

CLASSE

ri

III

V

ASSISTENTE DE
PESQUISA

III
II

NA

PLENO I

JÚNIOR

11

ESTRUTURA DE CARGOS

Técnico

III
II

AUXILIAR 2

TÉCNICO 2

Tecnologista

III

Ir

Auxiliar em Ciência e
Tecnologia

b) ESTRUTURA DE ,CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

NS

PLENO 2

PLENO 1

IV

lir

II

VI
V

XL

11

CARGO.

1H

II

CLASSE

1
III

NÍVEL

111

PLENO 2

IV

NS

ASSISTENTE 1

III
II

PLENO 3

AUXILIAR 1

.
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ANEXO VI

ANEXO IX

TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS

TABELA DE VENCIMENTO

SITUAÇÃO ATUAL
Cargos
Categoria

Padrão
III
H
I
VI
V

A
Procurador Autárquico

I
VI
V
IV
III
II

c

PADRÃO
III
II
I
III
II

ESPECIAL

NS

PRIMEIRA

.11
1

II

Assistente Jurídico de
Autarquias e Fundações
Federais

CARGO

.

Pesquisador
Tecnologista

V

IV
HI
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI

-

CLASSE

PADRÃO

rv

ESPECIAL

III
II

Analista' de Finanças e Controle,
Analista de Planejamento e Orçamento,
Analista de Comércio Exterior,
• Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental,
Técnico 'cle Planejamento P-1501 do
Grupo P-1500,
Técnico de Planejamento e Pesquisa,
demais cargos de nível superior do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada — IPEA

VII

v
IV
III
II
VII
VI

v

B
III
II
I

Inspetor e Analista da CV M .

Analista Técnico da SUSEP
A

IV
III
'

I

•

VALOR (EM R$)
4.490,21
4.35901
4.232 05
4.108,78
3 950 75
3.835,68
3.723,96
3.615 50
3.510,19
3.407,95
3.308,69
3.181,44
3.112,95
3.045.94
2.980,37
2.91622
253.44 2.79202
2.684,63
2.603 91
2.515.85
2.440,21
2.366,84
2.295,67

Assistente em Ciência e Tecnologia
•
Auxiliar Técnico
NA

ESPECIAL

III

III
II
I
VII
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
ITI
II

VALOR (EM R$)
1.467,80
1.441,85
1.417,75
1.395,42
1.362,72
1.338 62
1.316 25
1295,52
1.276,37
' 1.258,75
1.24137
1.211,09
.189.68
.168,64
.
.147,98
1.127,68
.
1.10774
1.08-8,15
1.056,46
1.032,71
1.00850
985 83 .96367

I

942,00

rv
II

I
VII
VI

Técnico de Finanças e Controle,
Técnico de Planejamento e Orçamento
e cargos- de nível intermediário do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada — IPEA

c

IV

.
-..

,

B

.
A
'

IV
111
II
I
VI

AUXILIAR 2
AUXILIAR TÉCNICO 2
.

,
Auxiliar em Ciência e Tecno• logia

IV
IH
II
I

AUXILIAR 1
' AUXILIAR TÉCNICO 1

1.196,52
1.15101
1.107,15
1.06484
1;02403
984,63
946,62
909 85
874,33
840,11
806 97
774,96
743,98
714 05
685,01
530,32
516,88
503,79
491,02
478,58
466,45
446,36
435,05
424,03
413,28
402.81
392 60

ANEXO X
TABELA DE VENCIMENTO
CARGO

CLASSE

PADRÃO

ESPECIAL

II
VI
V

rv

C

III
Fiscal Federal Agropecuário

I
VI

•
B

IV
III
II
I

-

IV

.

TABELA DE VENCIMENTO
PADRÃO

ASSISTENTE 1
TÉCNICO 1

v

.

ANEXO VIII

CLASSE

ASSISTENTE 2
TÉCNICO 2

v

Técnico
Nt

1.494 79.

1244,09

ASSISTENTE 3
TÉCNICO 3

vr

V
TV
III
II
I

VALOR (EM R$)
2.387 96
2.291,71
2.199,34
2.070,94
1.98746
1.90736
1.796 00
1.723 611.654,14
1.557,57
1.434 54
1.350,79
1.296 34

JÚNIOR

HI
II
I

VI

•

CARGO

ASSISTENTE DE
PESQUISA PLENO 1

r

Analista em Ciência e Tecnologia

TABELA DE VENCIMENTO
-

ADJUNTO
PLENO 2

III
II

Procurador Federal

ANEXO 'VII

, CARGO

ASSOCIADO
PLENO 3

r

SEGUNDA
Procurador e Advogado
da Superintendência de
Seguros Privados e da
Comissão de Valores
Mobiliários

TITULAR SÊNIOR

III
II
1
III
II

VII

IV
III
II
I

CLASSE

r

IV
III

III

Advogado

NÍVEL

O

B
Procurador

SITUAÇÃO NOVA
Categoria
Cargo

Padrão
III
II

I

VALOR (EM R$)
3.400 55
3.28834'
3.179,82
3.017,65
2.91807
2 821 77
2.728,65
2.638,61
2.551,53
2.421,40
2.34-1 50
2.264,23
2.189,51
2.117,26
2.047,39
1.942,97
1.878,85
1.816.85
1.756.89
1.698,92-

ANEXO XI
TABELA DE VENCIMENTO
CARGO
Procurador Federal

CATEGORIA

PADRÃO
III

ESPECIAL

11

I
•

V

Advogado da União

IV
PRIMEIRA

Assistente Jurídico da Advogada-Geral da
União
Defensor Público da União
Procurador da Procuradoria Especial da
Marinha

.
SEGUNDA

Iii

rr
r

VII
VI

VALOR (EM REAIS)
5.446,34
' 5.309,16
5.176-14
4.883,15
4.749 68
4.619.86
4.493,59
4.370 77
4.123 37
3.927.02

V

.3.740,02

IV
III
11

3.561,92
3.392,31
3.230,77
1076,92
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ANEXO XII

ANEXO XV

TABELA DE VENCIMENTO
CARGO

CLASSE

TABELA DE CORRELAÇÃO

PADRÃO

rv
A

III
II

r

-

IV
III
11.
I
IV
UI
II
I
III
11
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II

E
Analista do Banco Central
C

D

B
Técnico do Banco Central
C
'

- E

ur

•

D

II

A

III

-

I
IV
In
11
I
IV
III
II
I
III
II

B
•
Procurador do Banco Central

VALOR (EM R$)
(40h semanais)
3,903,30
3.614,10
3.361 24
3.144,29
2.957,24
2.796,44
2.658.85
2.54j,92
2.443,57
2.362 08
2.296 06
2.244,44
2.206 38
2.150,0_0
2.007,78
1.165,01
1.130,69
1.087.01
1.045 20
1.004,95
966,26
920 09
876j0
834,29
794 35
749,11
706,68
666,43
628,68
592 80
3.903,30
3.614,10
31361,24
3.144,29
2.957 24
2 796 44
2.658,85
2.54L92
2 443,57
2.362,08
2.296.06
2.24444
2.206.38
2.150 00
2.105,27

ANEXO XIII
FUNÇÕES COMISSIONADAS TECNICAS
FUNÇÃO COMISSIO- QUANTITADIVO DE FUN-

-

--—

NADA
FCP 1
FCT 2
FCT 3
FCT 4
Fel' 5
FCT 6
FCT 7
FCT 8
FCT 9
FCT 10
Fcril
FCT 12
FCT 13
Fcr 14
FCT 15
TOTAL

'

COES
131
191
252
' 313
374
435
496
557
618
679
740
801
862
923
1.331
8 703

VALOR UNITÁRIO
(EM REAIS)

3:800,00

•

3.187,20
2.673,22
2.'242 13
1.88055
1.577,29
1.322 93
1.10959
930,65
780 57
654,69
542,12
460.56
386 29
324 00

VALOR DA OPÇÃO
(EM REAIS)
1.140,00
956,16
855,43
762,32
695.80
630,91
582 09
543,70
511,86
483 95
458-28
439 29
414 51
386 29
324,00

_,..

TABELA DE CORRELAÇÃO. DE CARGOS

Advogado da União
PRIMEIRA
' ssistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União

Padrão
111
II
I
V
IV
III
11

SITUAÇÃO NOVA
Categoria
Cargos
ESPECIAL
Advogado da União
Assistente Jurídico da
-PRIMEIRA Advocacia-Geral da União

E

Defensor Público da União

.

SEGUNDA

VII
VI
V
IV
III
II
I

A
Analista do Banco Central
do Brasil

PADRÃO
D/
III
II
I

PADRÃO
IV

III
II
I
IV

IV
III
II

Ill •
EE
1

1
Ev
Ell

rv

B
Procurador do Banco
Central do Brasil
C

Analista do Banco
Central do Brasil

1

m
D

Defensor Público da União

S/TUAÇÃO NOVA
CLASSE
CARGO

III
II

B

Procurador do Banco
Central do Brasil

c

II

II

r

E

Ell

II
I

D

ANEXO XVI
TABELA DE REMUNERAÇÃO
a) GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS
CARGO
DAS 101.6 e 102.6
DAS 101.5 e 102.5
DAS 101.4 e 102.4
DAS 101.3.e 102.3
DAS 101.2-e- 1022 .
DAS 101,1.e402.1

VALOR UNITÁRIO (EM REAIS)
6.000 00
5 200,00
3.800,00
1.390,19
1.240.45
1.120,14

b) CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL - NES
DENOMINAÇÃO
Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano
Secretario de Estado de Assistência Social
Secretário de Estado dos Direitos Humanos
Comandante da Marinha
Comandante do Exército
Comandante da Aeronáutica
Secretário-Geral de Contencioso
Secretário-Geral de Consultoria
Subdefensor Público Geral da União
Demais cargos de natureza especial da estrutura da Presidência da República e dos Ministérios

VALOR UNITÁRIO
(EM REAIS)
8.000,00 •
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200 00
. 6.200,00
6 200 00
6.000,00 6.400,00

c) CARGOS DE DIREÇÃO DAS INSTITUIÇÃO FEDERAIS DE ENSINO - CD
CARGO'

VALOR UNITÁRIO (EM REAIS)
5.600,00
.
4.800,00
3.800,00
2.800,00

CD - 1
CD - 2
CD -3
CD -4

ANEXO XVII
TABELA DE CORRELAÇÃO
SITUAÇÃO ATUAL
CARGO

CLASSE

SITUAÇÃO NOVA
PADRÃO

PADRÃO

CLASSE

CARGO

ESPECIAL

.
ESPECIAL

Analista de Finanças e

ANEXO XIV

SITUA ÃO ATUAL
Cargos
Classe
ESPECIAL

SITUAÇÃO ATUAL
CARGO
CLASSE

Controle, Analista de Planejamento e Orçamento.
Especialista em Políticas
Públicas e Gestão
C
Governamental, Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo _ __,
P-1500, Técnico de
Planejamento e Pesquisa e
demais-cargos de -nível superior
do Instituto de Pesquisa
B
Econômica *Aplicada — 1PEA
Técnico de Finanças e
Controle, Técnico de
Planejamento e Orçamento-e
mrgos de nível intermediário
A
lo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada — IPEA

C

II
E
VI

v

B

III
II

Analista de Finanças e Controle,
Analista- de Planejamento e
Orçamento, Especialista em
Políticas. Públicas.c Gestão
Governamental, Técnico- de
Planejamento P-I501 do Grano P1500; Técnico-de Planejamento-e
• Pesquisa e demais cargos de nível
superior do Instituto de Pesquisa
Económicg Aplicada — 1PEA
Técnico de Finanças a Controle,
Técnico-de Planejamento e
Orçamento e cargos. de .nível
intermediário do Instituto-de
Pesquisa Económica Aplicada —

IPEA
A

I

SEGUNDA
knalista de Comércio Exterior
nspetor e Analista da CVM
knalista Técnico da SUSEP

Analista de Comércio Exterior
Inspetor-e Analista. da CVM
Analista Técnico da SUSEP -
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MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2137-1, DE 26 DE JANEIRO DE 2001.
Acresce e altera dispositivos da Lei n'
8.974, de 5 de janeiro de 1995, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota,a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 Ficam acrescentados à Lei n 2 8.974, de 5 de
janeiro de 1995, os seguintes artigos:
"Art. 1 2 -A. Fica criada, no âmbito do Ministério da
Ciência e Tecnologia, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, instância colegiada multidisciplinar,
com a finalidade de prestar apoio técnico consultivo e de
assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a OGM, bem como no estabelecimento de
normas técnicas de segurança e pareceres técnicos conclusivos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação,
transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados.
Parágrafo único. A CINBio exercerá suas competências, acompanhando o desenvolvimento e o progresso técnico e científico na engenharia genética, na biotecnologia, na
bioética, na biossegurança e em áreas afins.
.

Art. 1 2 -B. A ÇTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, será constituída por:

I - oito especialistas de notório saber científico e
técnico, em exercício nos segmentos de biotecnologia e de
biossegurança, sendo dois da área de saúde humana, dois da
área animal, dois da área vegetal e dois da área ambiental;
- um representante de cada um dos seguintes
Ministérios, indicados pelos respectivos titulares:
a) da Ciência e Tecnologia;
b) da Saúde;
c) do Meio Ambiente;
d) da Educação;
e) das Relações Exteriores;
III - dois representantes do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sendo um da área vegetal e outro
da área animal, indicados pelo respectivo titular;
IV um representante de órgão legalmente constituído de defesa do consumidor;
V - um representante de associação legalmente
constituída, "representativa do setor empresarial de biotecnologia;
VI - um representante de órgão legalmente constituído de proteção à saúde do trabalhador.
•
.§ 1 2 Cada membro efetivo terá um suplente, que
participará dos trabalhos com direito a voto, na ausência do
titular.
§ 22 A CTNBio reunir-se-á periodicamente em caráter ordinário uma vez por mês e, extraordinariamente a
qualquer momento, por convocação de seu Presidente ou
pela maioria absoluta de seus membros.

§ 32 As deliberações da CTNBio serão tomadas por
maioria de dois terços de seus membros, reservado ao Presidente apenas o voto de qualidade.
, § 42 O quorum mínimo da CTNBio é de doze
membros presentes, incluindo, necessariamente, a presença.
de, pelo menos, um representante de cada uma das áreas
referidas no inciso I deste artigo.
§ 5 2 A manifesiação dos representantes de que.tratarn os incisos II a VI deste artigo deverá expressar a posição dos respectivos 6rgãos.
§ 62 Os membros da CTNBio deverão pautar a sua
atuação pela observância estrita dos conceitos éticos profissionais, vedado envolver-se no julgamento de questões
com as quais tenham algum relacionamento de ordem profissional ou pessoal, 'na forma do regulamento.
Art. 12 -C. A CTNBio constituirá, dentre seus membros efetivos e suplentes, subcomissões setoriais específicas
na área de saúde humana, na área animal, na área vegetal e
na área ambiental, para análise prévia dos temas a serem
submetidos ao plenário da Comissão.
Art. 1 2 -D. Compete, entre outras atribuições, à
CTNBio:
I - aprovar seu regimento interno;
II - propor ao Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia a Política Nacional de Biossegurança;
III - estabelecer critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM, visando proteger a vida e a saúde
do homem, dos animais e das plantas, e o meio ambiente;

IV - proceder à avaliação de risco, caso a caso,
relativamente a atividades e projetos que envolvam OGM, a
ela encaminhados;
V - acompanhar o desenvolvimento e o progresso
técnico-científico na biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança dos consumidores, da população em
geral e do meio ambiente;
.
VI - relacionar-se com instituições voltadas para a
engenharia genética e biossegurança em nível nacional e
internacional;
VII - propor o código de ética das manipulações
.genéticas;
VIII - estabelecer normas e regulamentos relativamente às atividades e aos projetos relacionados a OGM;
IX - propor a realização de pesquisas e estudos
científicos no campo da biossegurança;
X - estabelecer os mecanismos de funcionamento
das Comissões Internas de Biossegurança (CIBios), no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa
científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam OGM;
XI - emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB);
XII - classificar os OGM segundo o grau de risco,
observados os critérios estabelecidos no anexo desta Lei;
XIII - definir o nível de biossegurança a sèr aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos e
medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta Lei;
XIV - emitir parecer técnico prévio conclusivo, caso a caso, sobre atividades, consumo ou qualquer liberação
no meio ambiente de OGM, incluindo sua classificação
quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido,
bem corno medidas de segurança exigidas e restrições ao seu
uso, encaminhando-o ao órgão competente, para • as providências a seu cargo;
XV - apoiar tecnicamente os órgãos competentes tio
processo de investigação de acidentes e de enfermidades,
verificadós no curso dos projetos e das atividades na área de
engenharia genética;
XVI - apoiar tecnicamente os órgãos de fiscalização
no exercício de suas atividades relacionadas a OGM;
XVII - propor a contratação de consultores eventuais, quando julgar necessário;
XVIII - divulgar no Diário Oficial da União o CQB
e, previamente à análise, extrato dos pleitos, bem como o
parecer técnico prévio conclusivo dos processos que lhe forem submetidos, referentes ao consumo e liberação de OGM
no meio ambiente, excluindo-se as informações sigilosas, de
interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por
ela consideradas;
XIX - identificar as atividades decorrentes do uso
de OGM e derivados potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente e da saúde humana.
Parágrafo único. O parecer técnico conclusivo da
CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica, explicitando as medidas de segurança e restrições ao
uso do OGM e seus derivados e considerando as particuláridades das diferentes regiões do País, visando oflentar e
subsidiar os órgãos de fiscalização no exercício de suas
atribuições." (NR)
Art. 22 O art. 72 da Lei n 9 8.974, de 1995, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7 2 Caberá aos órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, no campo das
respectivas competências, observado o parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio e os mecanismos estabelecidos
na regulamentação desta Lei:
II - a fiscalização e o monitoramento das atividades
e projetos relacionados a OGM;
X - a expedição de autorização temporária de experimento de campo com OGM.
§ 1 2 O parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio vincula os demais órgãos da administração, quanto aos
aspectos de biossegurança do OGM por ela analisados, preservadas as competências dos órgãos de fiscalização de estabelecer exigências e procedimentos adicionais específicos
às suas respectivas áreas de competência legal.
§ 2' Os órgãos de fiscalização poderão solicitar à
' CTNBio esclarecimentos adicionais, por meio de novo parecer ou agendamento de reunião com a Comissão ou com
subcomissão setorial, com vistas à elucidação de questões
eskecíficas relacionadas à atividade com OGM e sua localização geográfica.
§ 3 2 Os interessados em obter autorização' de importação de OGM ou derivado, autorização de funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas com OGM, autorização temporária de experimentos de campo com OGM e autorização
para liberação em escala comercial de 'produto contendo
OGM deverão dar entrada de solicitação de parecer junto à
CTNBio, que encaminhará seu parecer técnico conclusivo
aos três órgãos de fiscalização previstos . no caput deste
artigo, de acordo com o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 42 Caberá ao órgão de fiscalização do Ministério 'tia
Agricultura e do Abastecimento emitir as autorizações e os
registros previstos neste artigo, referentes a produtos e atividades que utilizem OGM destinado a uso na agricultura,
pecuária, aqiiicultura, agroindtistria e áreas afins, de acordo
com a legislação em vigor e segundo regulamento desta
Lei.
§ 5 2 Caberá ao órgão de fiscalização do Ministério
da Saúde emitir as autorizações e os registros previstos neste
artigo, referentes a produtos e atividades que utilizem OGM
destinado a uso humano, farmacológico, domissanitário ç
afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo regulamento desta Lei.
§ 6' Caberá ao órgão de fiscalização do Ministério
do Meio Ambiente emitir as autorizações e os registros previstos neste artigo, referentes a produtos e atividades que
utilizem OGM destinado a uso em ambientes naturais, na
biorremediação, floresta, pesca e áreas afins, de acordo com a
legislação em vigor e segundo regulamento desta Lei." (NR)
Art. 32 Permanecem em vigor os Certificados de
Qualidade em Biossegurança, os comunicados e os pareceres técnicos
prévios conclusivos emitidos pela CTNBio, e bem assim, no que não
contrariarem o disposto nesta Medida Provisória, as instruções normativas por ela expedidas.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n 2 2.137, de 28 de dezembro de 2000.
Art. 52 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data, de sua publicação.
Brasília, 26 'de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.138-3, DE 26 DE JANEIRO DE 2001
Define normas de regulação para o setor de
medicamentos, institui a Fórmula Paramétrica de Reajuste de Preços de Medicamentos - FPR, cria á Câmara de Medicamentos
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
qué lhe confere o art. 62 da Constituição, adota. a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1 2 Esta Medida Provisória estabelece normas de regulação do setor de medicamentos, com a finalidade de promover a
assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que
estimulem a oferta de medicamentos, a competitividade do setor e a
estabilidade de preços.
Art. 2 2 Consideram-se empresas produtoras de medicamentos, para os fins desta Medida Provisória, os estabelecimentos industriais que, operando sobre matéria-prima ou produto intermediário,
modificam-lhes a natureza, o acabamento, a apresentação ou a fi• nalidade do produto, gerando, por meio desse processo, medicamentos.
tos:

§ 1 2 Equiparam-se a empresas produtoras de medicamen-

I - os estabelecimentos importadores de medicamentos de
procedência estrangeira que derem saída a esses produtos; e
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que recebereni
para comercialização, diretamente da repartição, que os liberou, medicamentos importados por outro estabelecimento da mesma firma.
§ 22 Considera-se medicamento todo produto farmacêutico,
tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, nos termos do inciso
do art. 4 9 da Lei n9 5.991, de 17 de dezembro de 1973.
•
CAPÍTULO I
DA REGULAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 3' A partir de 19 de dezembro de 2000 e até 31 de
dezembro de 2001, as empresas produtoras de medicamentos observarão, para o reajuste dos seus preços, as regras definidas nesta
Medida Provisória.
Parágrafo único. Não serão permitidas elevações de preços
de medicamentos durante o período compreendido entre-os dias 19 de
dezembro de 2000 e 15 de janeiro de 2001.
Seção II
Da Fórmula Paramétrica de Reajuste de Preços de
Medicamentos - FPR e do Reajuste de Preços
Art. 42 A Fórmula Paramétrica de Reajuste de Preços de
Medicamentos - PPR, contida no Anexo, define os parâmetros para
reajustes de preços de medicamentos, liem como estabelece as condições determinantes do regime regulatório de preços de que trata
esta Medida Provisória.

n°1 9-A--E, sábado, 27 de janeiro de 2001 -

Diário Oficial

Seção1

ISSN 1415-1537
Parágrafo único. A fórmula a que se refere o caput determinará o valor máximo do Reajuste Médio de Preços - RMP para
todas as empresas produtoras de medicamentos, a ser permitido em
janeiro de 2001.
Art. 5' Cada empresa produtora de medicamentos, classificada conforme a diferença, em valores absolutos, entre a sua Evolução Média de Preços - EMP e o índice Paramétrico de Medicamentos - IPM, definidos no Anexo, deverá apresentar à Câmara de
Medicamentos, até o dia 15 de janeiro de 2001, Relatório de Comercialização, contendo:
I - EMP verificada, para cada empresa, no período compreendido entre agosto de 1999 e novembro de 2000, e os elementos
utilizados em seu cálculo;
II a diferença, em valor absoluto, verificada entre a EMP e
o IPM;
Ul - classificação da empresa conforme o § 2 2 deste artigo e,
quando couber, o reajuste de preços para cada apresentação de medicamentos que pretende praticar para o mês de janeiro de 2001,
respeitados os parâmetros definidos no artigo seguinte;
IV - lista contendo bs preços máximos da empresa produtora,
para cada uma das apresentações de seus medicamentos, obtidos a
partir dos parâmetros definidos nesta Medida Provisória;
V - documentação contendo as informações referidas no art.
11 desta Medida Provisória, referente 'ao período decorrido entre
agosto de 1999 a novembro de 2000.
§ 1 2 Os preços constantes da lista a que se refere o inciso IV
deverão ser acompanhados dos valores discriminados dos seguintes
tributos:

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS; e
HP - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
§ 2 2 As empresas produtoras de medicamentos serão classificadas nos seguintes Grupos:

Seção III
Dos Relatórios de Comercialização
Art. II. Ficam as empresas produtoras de medicamentos
obrigadas a apresentar à Câmara de Medicamentos o Relatório de
Comercialização, contendo a relação, por apresentação, dos medicamentos vendidos pela empresa, a quantidade vendida de cada produto, os seus respectivos preços máximos e médios, deduzidos os
tributos mencionados no § 1 2 do art. 5' , valores pagos em salários e
encargos, bem corno o fatttramento bruto e líquido com medicamentos, sem prejuízo de outras informações necessárias para o acompanhamento do cumprimento do disposto nesta Medida Provisória.
CAPÍTULO II
DA CÂMARA DE MEDICAMENTOS
Art. 12. Fica criada a Câmara de Medicamentos com as
seguintes competências:
- julgar os pedidos de reajustes extraordinários de preços;
- decidir pela exclusão de grupos ou classes de medicamentos da incidência do regime de regulação de que trata esta
Medida Provisória;
III- definir os documentos a serem apresentados pelas empresas produtoras de medicamentos nos Relatórios de Comercialização, bem como a periodicidade do envio dos relatórios e os respectivos procedimentos para entrega e análise;
IV - receber os Relatórios de Comercialização das empresas
produtoras de medicamèntos;
V - regulamentar a redução dos preços dos medicamentos
que forem objeto de redução de tributos;
VI - decidir sobre a aplicação das sanções administrativas
previstas nos arts. 14 e 15 desta Medida Provisória, na forma do
regulamento;
VII - elaborar o regimento interno, regulamentando o seu
funcionamento, os critérios para concessão de reajuste extraordinário,
bem como os procedimentos para apresentação dos pedidos, instrução
e julgamento;
VIII - adotar as medidas necessárias para o cumprimento
desta Medida Provisória.
Art. 13. A Câmara de Medicamentos será composta pelo
Conselho de Ministros e pelo Comitê Técnico.

ANEXO

FÓRMULA PARAMÉTRICA DE REAJUSTE
DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - FPR:
1-

1.1) Se EMP IPM então:
a) RMP = 0; e
b) Preço janeiro de 2001 Preço novembro de 2000.
1.2) Se EMP < IPM então:
a) RMP = IPM EMP, sendo obrigatoriamente
RMP IPM;
b) limite superior para o reajuste de cada
apresentação de medicamento = 1,35 do IPM; e
c) Preço janeiro de 2001 = Preço novembro de 2000 X (1 -Itaxa unitária de reajuste da apresentação de cada
medicamento).
2 - COMPONENTES DA FÓRMULA:

2.1) Evolução Média de Preços - EMP
n

EMP =E(F.PgAn.mp )

ónde:
a) i representa cada uma das apresentações dos
medicamentos produzidos pela empresa
produtora de medicamentos; e
b) FP, representa o fator de ponderação da
apresentação i e é calculado do seguinte modo:

1- Grupo I - composto pelas empresas que tiverem apresentado EMP do período igual ou superior ao IPM;

§ 1' Compõem o Conselho de Ministros:

FP.=

- Grupo II - composto pelas empresas produtoras de medicamentos que tiverem apresentado EMP do período inferior ao
IPM.-

I - o Chefe da Casa Civil, que o presidirá;
- o Ministro de Estado da Justiça;
III - o Ministro de Estado da Fazenda; e
IV - o Ministro de Estado da Saúde.

onde:.

Art. 61 EM janeiro de 2001, cumprida integralmente a exigêndia de que trata o caput do artigo anterior, os reajustes de preços
de medicamentos, permitidos para cada empresa, observarão os seguintes critérios:
I - para as empresas classificadas no Grupo I 'não serão
permitidos elevações de preços;
II - para as empresas classificadas fio Grupo II:
a) será permitido RMP até o limite da diferença, em valor
_ absoluto, entre a EMP de cada uma das empresas e o IPM do período;
b) não será permitido RMP maior do que o valor do IPM;
• c) os reajustes de preços, por apresentação de Medicamento,
a serem efetuados em janeiro de 2001, não poderão exceder ao valor
resultante da multiplicação por um inteiro e trinta e cinco-centésimos
do 1PM, observado- o limite estabelecido na alínea "a" deste inciso.
Parágrafo único. .Em qualquer caso os preços de medicamentos deverão ser reajustados em conformidade com as regras de
reajuste definidas no Anexo.

'Art. 7 2 Os preços máximos fixados pelas empresas, para cada
apresentação de medicamento; em janeiro de 2001, não poderão ser
elevados-até 31 de dezembro de 2001, ressalvado o disposto no inciso
I do art. 12 desta Medida Provisória.
Art. 8 Quando-houver a inclusão de novas apresentações de
medicamentos à lista de produtos vendidos pela empresa, os preços
unitários iniciais não poderão exceder à média dos preços unitários
das apresentações já existentes, e nem ser elevados até 31. de dezembro de 2001.
Art. 9' Quando houver a inclusão de produtos novos à lista
de produtos vendidos pela empresa, o preço inicial não poderá ser
elevado até 31 de dezembro de 2001.
Art. 10. Serão incorporadas aos cálculos dos preços de medicamentos das empresas sujeitas ao regime regulatório desta Medida Provisório as alterações ,ocorridas nos tributos referidos no § 1' do art. 5' .
§ 1 2 Quando a alteração a- que se refere o caput resultar em
redução de tributos, a empresa beneficiada deverá, efetuar a redução
nos preços dos medicamentos atingidos pela nova sistemática, na
forma estabelecido pela Câmara de Medicamentos.

61

Fi •

1=1

§ 2' Compõem o Comitê Técnico:

b.1) F l representa o faturamento
acumulado entre 1-2 de novembro de 1999
e 31 de outubro de 2000 obtido com a
venda da apresentação i e é calculado do

I - o Secretário de Gestão de Investimentos em Saúde do
Ministério da Saúde;
II - o Secretário de Direito Econômico do Ministério da
Justiça;
III - o Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda; e
IV - um representante da Casa Civil, designado pelo Chefe
da Casa Civil.

ou1100/

seguinte modo: F' =
onde:

§ 3 2 As decisões do Conselho de Ministros serão tomadas
por unanimidade.

b.1.1)

§ 4 2 A Câmara de Medicamentos terá uma Secretaria-Executiva, a ser exercida pelo Ministério da Saúde, com as seguintes
atribuições:

b.1.2) Vi é a quantidade vendida
da apresentação i no mês j, com j
variando -entre novembro de 1999
e outubro de 2000;

• § 5' Cabe exclusivamente ao Conselho de Ministros as competências referidas nos incisos I, II e VIII do artigo anterior.

Art: 14. A empresa que infringir as regras sobre elevação e
redução de preços de medicamentos estabelecidos nesta Medida Provisória fica sujeita às sanções administrativas previstas no art. 56 da
Lei n 2 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 15. A recusa, omissão, -enganosidade, ou retardamento
injustificado de informações ou documentos requeridos nos termos
desto.Medida Provisória constitui infração punível com multa diária
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ser aumentada em até vinte
vezes, se necessário, para garantir sua eficácia.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 2.138-2, de 28 de dezembro de 2000.

Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
§ 2 2 Para os efeitos do regime especial de utilização do
sua publicação.
crédito presumido tributário instituído pelo art. 3' da Lei n' 10.147,
de 21 de dõzembro de 2000, ficam dispensadas da celebração de
'Brasília; 26 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e
compromisso- de ajustamento de conduta, previsto naquele disposi1'13' dá República.
tivo, as empresas- produtoras de medicamentos que cumprirem a sistemática estabelecido pela Câmara de Medicamentos na forma deste
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
artigo.
,,
, Silvano. .Gianni: ‘'
' '

e o preço mecho-da

apresentação ï no mês j, com j'
variando entre novembro de 1999
e outubro de 2000; e

I - receber os pedidos das empresas submetidas ao regime de
que trata esta Medida Provisória, para a concessão de aumentos extraordinários de preços;
II - instruir os pedidos, elaborando as propostas de decisão,
que serão submetidas à apreciação do Comitê Técnico, conforme
definido em regimento interno da Câmara.

CAPÍTULO III '
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E (Pii.x.Qii)

j=nov199

c)

APiEMP representa a variação percentual de

preço da apresentação -i entre 1 2 de agosto de
1999 e 30 de novembro de 2000 e é, calculado do
seguinte
modo:
1
(D
Pnov100
ago199•
x].00 ,-onde:
APEi MP =
.
1 gsrl 99
C. 1) Paig.o/99 é o preço máximo da

apresentação i no mês de agosto de 1999;
e
c.2)

ovioo é o preço máximo da

apresentação i no mês de novembro de
2000.
2.2) índice Paramétrico de Medicamentos - IPM =
4 4V
•
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2.3) Reajuste Médio de Preços - RMP, calculado do
seguinte modo:
RMP

riQ 19-A-E, sábado,. 2 7 de janeiro

E (FP, xAP1,,,„
i.1

onde:

a)i e FP, são definidos como no item 2.1; e
representa a variação percentual de
preço da apresentação i entre 1 2 de novembro de
2000 e 31 de janeiro de 2001 e é calculado do
seguinte
modo:
b)

i p
APRm

A Di
RMP

J10100
x100
Pniov 100

onde:
b.1)
é o preço máximo da
apresentação i no mês de novembro de
2000; e
b.2)

Pja n101 é o

preço máximo da

apresentação i no mês de janeiro de 2001.
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CRITÉRIOS PARA CONSOLIDAÇÃO, ASSUNÇÃO, E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA PELA UNIÃO
. EXEC

- FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MEDIDA PROVISóRIA 2120 - 9 , 26 - 01 -2001
INSTITUIÇÃO DO "FNSP "
. EXEC

24

.

27'

G
• GRATIFICAÇÃO .DE INCENTIVO À DOCÊNCIA
MEDIDA PROVISÓRIA 2125-12, 26-01 -2001
INSTITUIÇÃO
. EXEC

36

X-

4"#

•4
'

•T

Durmo Ofweal

, 64
- GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

ç

.

n ; 19 - A-E,

.

27 de janeiro de 2001
ISSN 1415-1537

- LEI ORDINÁRIA 6880, 09-12-00- NOVA REDAÇÃO

MEDIDA.PROVISÓRIA 2116-15, 26 - 01 - 2001
PESSOAL
SERVIDOR DA CARREIRA POLICIAL FEDERAL
EXEC

23

MEDIDA PROVISÓRIA 2131-1, 26-01-2001
PESSOAL
REMUNERAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 3765, 04-05-60 - NOVA REDAÇÃO
REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS
EXEC

43

- LEI ORDINÁRIA 7 347, 24 - 07- 85 - NOVA REDAÇÃO
-

MEDIDA PROVISÓRIA 2102-27, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 8437, 30-06-92 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9028, 12 -04 -95 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 9494, 10-0997 - NOVA RE:D/4A°
1 LEI ORDINÁRIA 8429, 02 -06- 92 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 9704, 17-11-98 - NOVA REDAÇA0
DECRETO- LEI 5452, 01-05 -43 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 4348, 2 6 -06-64 - NOVA RFDAÇA0
18
. EXEC

IMPOSTO
MEDIDA PROVISÓRIA 2062-62, 26-01-204.1
ALTFILaÇÃO,DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTODE RENDA
. EXEC
KEDIDAPROVISÓRIA 2113-27, 26-01-2001
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA- "COFIES'
. EXEC
MEDIDA PROVISÓRIA 2128-6, 26-01-2001
INCENTIVO FISCAL
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO QUE - SE RUM A INCENTIVOS FISCAIS DE
ISENÇÃO E EEDuçÃo
. EXEC
MEDIDA PROVISÓRIA 2132-41, 26-01-2001
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
..EXEC . . . .
. .. .. ........... . . . ........

....

. . .......

22-

- LEI ORDINÁRIA 8112, 11 -12 -90 - NOVA MAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2088-36, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 6368, 21-10-76 - NOVA REDAÇÁ:0
LEI ORDINÁRIA 8429, 02 -06- 92 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9525, O 3 -12-97 - NOVA REDAÇAO
. EXEC

3

- LEI ORDINÁRIA 8177, 01 - 03-91 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2109-48, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 3365, 2 1 -06-41 - NOVA REDAÇÃO
39 LEI ORDINÁRIA 4504, 30-11-64 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRLa 8629, 25-02-93 - NOVA REDAÇAO
.MEC

14

- LEI ORDINÁRIA 8212, 24 - 07-91 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 212 9 -5, 26 -01-2001
LEI ORDINÁRIA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8213, 24-07-91 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9604, 05-02-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9639, 25-05-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9717, 2 7 -05-98 - NOVA-REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9796 , 95 - 05 - 99 - NOVA REDAÇÃO.
.

41

47

ISENÇÃO E REDUÇÃO. EXEC

1
- LEI.ORDIEÁRIA 3365, 2106-41 - NOVA REDAÇÃO

-

ORDINÁRIA.3765, 04-05-60 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2131-1, 26-01-200f
.PESSOAL
REMUNERAÇÃO
LEI ORDIMINIA 6880, 09-12-80 - NOVA REDAÇÃO'
•
REESTIETI'URAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DÁS FORÇAS ARMADAS
.. EXEC

- LEI ORDINÁRIA 4348, 26-06-64 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2102-27, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIÀ 8437, 30-06-92 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9028, 12-04-95 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRL1 9494, 10-0997 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 7347, 24-07-85 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8429, 02-06-92 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 9704, 17-11-98 - NOVA REDAÇÃO
DECRETO-LEI 5452, 01-05-43 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
MC
- LEI ORDINÁRIA 4504, 30: 11-64 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2109-48, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 3365, 21-06-41 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8177, 01-03-91 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 8629, 25-02-93- NOVA REDAÇÃO
. EXEC
- LEI ORDINÁRIA 5859, 11-12-72 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2104-15, 26-01 -2001
. EXEC
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO.
MEDIDA PROVISÓRIA 2102 -27,' 26 -01 -2001
LEI ORDINÁRIA 8437, 30-06-92 - NOVA REDAÇA:0
LEI ORDINÁRIA 9028, 12-04-95 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9494; 10-0997 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRLa 7347, 24-07-85 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 8429, 02-06-92 - NOVA REDAÇÃO
LEIDRDINÁ1LTA 9704, 17-11-98 • NOVA REDAÇA0
DECRETO-LEI 5452, 01-05-43 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 4348, 26-06-64 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC
- LEI ORDINÁRIA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2129-5, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 8212, 24-07-91 - NOVA REDAÇÃO •
LEI ORDINÁRIA 8213, 24-07-91 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9604, 05-02-98 - MOVA RED.PRIO
LEI ORDINÁRIA 9639,25-05-98 NOVA REI/Ag()
LEI ORDINÁRIA 9717, 21-05-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9796, 95-05-99- NOVA REDAÇÃO
. EXEC
•

7

39

- INCENTIVO FISCAL
.
MEDIDA PROVISÓRIÁ2128- 6; 26-01-2001
IMPORTO
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTODE RENDA NO QUE SE REFERE A INCENTIVOS FISCAIS DE

MEDIDA PROVISÓRIA-2109'-48, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 45O4, 30- .11-64 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA8177, -01-03-91 - NOVA MAÇA()
LEI ORDINÁRIA8629, 25-02-93 - NOVAREDAÇA0
. EXEC

'

- LEI ORDINÁRIA 8019, 11 - 04 -90 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2114-75, 26-01-2001
.

14

- LEIMEDIDA
ORDINÁRIA 8213, 24 -07-91 - NOVA REDAÇÃO
PROVISÓRIA 2129-5 26-01-2001
43

LEI ORDINÁRIA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8212, 24 -07-91 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9604, 05 - 02 - 98 - NOVA REDAÇÃO
LEI -ORDINÁRIA 9639, 25-05-98 - NOVA REDAÇÃO
. LEI ORDINÁRIA 9717, 2 7 -05-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 979.6, 95-05-99 - NOVA REDAÇÃO
EXEC

-41

• LEI ORDINÁRIA 8429, 02 - 06-92 - NOVA-REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2088-36, 26,01-2001
LEI ORDINÁRIA 6368, 21-10-76 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8112, 11-12-90 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9525, 03 =12-97 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC

3

MEDIDA PROVISÓRIA 2102-27, 26-01-2001
7 LEI ORDINÁRIA R437, 30- 06-92 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9028, 12-04-95 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9494, 10-0997 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 7347, 24 - 07- 85-.- NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9704, 17 - 11-98 - NOVA REDAÇA0
DECRETO-LEI 5452, 01-05-43 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
14
LEI ORDINÁRIA 4348, 26-06-64 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC

7

12

7

- LEI ORDINÁRIA 8437, 30- 06 -92 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2102-27, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 9028, 12- 04 -95- - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9494, 10- 0997 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 7347, 24 - 07-85 - NOVA REDAÇAU
LEI ORDINÁRIA 8429, 02 - 06 - 92 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9704, 17-11-98 - NOVA REDAÇA0
DECRETO-LEI 5452, 01 - 05 -43 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI -ORDINÁRIA 4348, 26 - 06-64 - NOVA RÉDAÇAO
. EXEC . . .....................

..... . ..

7

- LEI ORDINÁRIA 862 9, 25- 02 - 93 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2109-48, 26-0-1-2001
LEI ORDINÁRIA 3365, 21 - 06-41 - NOVA REDAÇÃO.
LEI ORDINÁRIA 4504, 30-11-64 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8177, 01 - 03-91 - NOVA REDAÇÃO
14

41

• LEI ORDINÁRIA 6368r211076 - NOVANEDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2088-36, 26-01-2001
LEI.ORDINÁRIA 8112, 11-12-90
90 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDIZÁRIA 8429, 02 r 0.6 -92 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 3525, 03-12-97 - NOVA REDAÇÃO
3

-LEI ORDIXÁRIA 8929,, 22-08-.94 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2117-14, 26-01-2001
.133C

24

- LEI ORDINÁRIA 8974, 05-01-95 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2137-1, 26-01-2001
. EXEC

60

-LEI ORDINÁRIA.9028 , 12 - 04 - 95 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2102-27, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIAB437, 3006-92 - NOVA REDAÇÃO
LEI. ORDINÁRLN. 9494, 1Q-0997 - NOVA REDAÇAO
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LEI ORDINÁRIA 7347, 24-07-85 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8429, 02-06-92 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9704, 17-11-98 - NOVA REDAÇÃO
DECRETO-LEI 5452, 01-05-43 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 4348, 26-06-64 - NOVA REDAÇÃO
. MC

7

- LEI ORDINÁRIA 9782, 26-01-99 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2134 - 26 , 26 - 01 - 2001
. EXEC

12

48

- LEI ORDINÁRIA 9796, 95-05-99 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2129-5, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8212, 24-07-91 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 8213, 24-07-91 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9604, 05-02-98 - NOVA MAÇA()
LEI ORDINÁRIA 9639, 25-05-98 - NOVANEDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 9717, 27-05-98 - NOVA REDAÇÃO
'EXEC

27

--LEIORDINÁRIA-9473, 22-07-97 - NOVAREDAÇÃO
• MEDIDA PROVISÓRIA2121- 39, 26-01-2001
LEI-ORDINÁRIA 9082, 25-07-95 -NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9293, 15-077 §6 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9692, 27-07-98 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA '9811, 28-07-99- NOVA REDAÇÃO
' LEI ORDINÁRIA 9995, 25-07-2000 -SOVA REDAÇÃO
. EXEC

41
-

27

- LEI ORDINÁRIA 9478, 06-08-97 - NOVA REJAÇÃO
MEDIDA'PROVISóRIA 2127-6, 26 -01 -2001
. EXEC

39

7

.....

MEDIDA PROVISÓRIA 2088-36; 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 6368, 21-10-76 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8112; 11-12-90 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 8429, 02-06-92 - NOVA REDAÇAO,
•EXEC

- LEI ORDINÁRIA 9704, 17-11-98 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2102-27, 26-01-2001
LEIORDINÁR/A.8437, 30-06-52 - NOVA REDAÇÃO
. LEI ORDINÁRIA.9028, 12-04-95 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9494, 10-0997 - NOVA REDAÇÃO

27

- LICITAÇÃO DENOMINADA "PREGÃO"
• MEDIDA PROVISÓRIA 2108 -10, 26 -01 -2001
AQUISIÇÃO DE BENS ' E SERVIÇOS COMUNS
INSTITUIÇÃO NO ÂMBITO DA UNIÃO 'DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENCe4INADA "PREGÃO' "PAIM
" AQUISIÇA0 DE BENSE SEdVIÇOS.CONONS
. EXEC

Lisroungaik 9525, 04-12-97 - NOVA REDAÇÃO

LEI ORDINÁRIA 9692, 27-07-98 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2121-39, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 9082, 25-07-95 - NOVA-REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9293, 15-07-96 - NOVA REDAÇAO
" LEI ORDINÁRIA 9473, 22-07-97 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA .9811, 28 07- 99 - NciVA REDAÇAO
LErORDINÁRL‘ 9995, 25-07-2000 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC

•

-27

.RXEC

-. LEI ORDINÁRIA 9656, 03-06098 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRLA.2097-36, 26-01-2001
EX.E
. C-

LEI ORDINÁRIA 98115, 2807-99 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2127-39, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 9082, 25-07-95 - NOVA REDAÇÃO.
LEI ORDINÁRIA-9293, 15-07-96 - NOVA REDAÇÃO
,LEI - ORDINÁRIA 9473, 22 -07 - 97 - NOVA REDAÇÃO
DELORDINÁR.TA 9692, 27-07-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI-ORDINÁRIA 9995, 25-07-2000 - NOVA MAÇÃO
. EXEC

-LEI ORDINÁRIA 9995, 25-07-2000 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2121 - 39, 26 - 01 - 2001
LEI ORDINÁRLV9082, 25-07-95 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9293, 15-07-96 - NOVA REMOO
LEI ORDINÁRIA 9473, 22-07-97 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 9692, 27-07-98 --NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9811, 28-07-99 - NOVA-REDAÇÃO
. EXEC

- LEI ORDINÁRLX 9494, 10-0997 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRLN 2102-27, 26-01-2001
.LEI ORDINÁRIA 8437, 30-06-92 NOVA REDAÇÃO
LEI .ORDINÁRIA 9028, 12-04-95 - NOVA MAÇA°
LRIORDINÁRLX 7347-, 24-07-85 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8429, 02-06-92 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9704, 17-11-98 - NOVA RE7AÇA0
DECRETO-LEI 5452 -, 01-05-43 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
,LEI. ORDINÁRIA4348, 26-06-64 . - NOVA REDAÇÃO

- LEI ORDINÁRLX 9649, 27-05-98 - NOVA RED
' AÇÃO
,XEDIDA PROVISÓRIA 2123-28, 26-01-2001
•EXEC

7

41

-LEI ORDINÁRIA 9293, 15-07-96 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2121-39, 26-01-2001
LEI ORDINÁR1A-9082, 25-07:95 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9473, 22-07-97 - NOVA REDAÇÃO
LELORDINÁRLX 9652, 27-07-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA-9811, 28-07-99- - NOVA-MAÇA°
LEI ORDINÁRIA 9995, 25-07-2000.- NOVA REDAÇÃO
•EXEC

-LEIORDINÁRIA 9639, 25-05-98 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA'2129- 5; 26-01 -2 001
'LEI ORDINÁRIA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8212, 24-07-91 - . NOVA AMAÇA()
LEI ORDINÁRIA 8213, 24-07-91 - NOVA REDAÇAO
.LEI ORDINÁRIA 9604, 05-02-98 - NOVA REDAÇAD
LEI ORDINÁRIA 9717, 27-05-98 - NOVA AMAÇA°
LEI ORDINÁRIA 9796, 95-05-99 - NOVA REDAÇAO
. EXEC

As"

- LEI ORDINÁRIA 9717, 27-05-98 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2129-5, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8212, 24-07-91 - NOVA EMAÇA()
LEI ORDINÁRM 8213, 24-07-91 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9604, 05-02-98 - SOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 9639, 25-05-98 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9796, 95-05-99 - NOVA REDAÇAO.
. EXEC

- LEI ORDINÁRIA 9279, 14-05-96 ,- NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2105-15, 26-01-2001
. MC

-LEI ORDINÁRIA.9604,- 05 -02-98 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2129-5, 26-01-2001
LEI ORDIEÁR.TA 6015, 31-12-73 - NOVA REDAÇA:0-,
LEI ORDINÁRLX 8212, 24-07-91 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 8213; 24-07-91 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9639, 25-. 05-98 NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9717; 27-05-98 - NOVA REDAÇAO
LEI ORDINÁRIA 9796, 95-05-99 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC ....... .......... , ..... . • • ...... n ..

65

LEI ORDINÁRIA 7347, 24-57-85 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8429, 02-06-92 - NOVA REDAÇÃO
DECRETO-LEI 5452, 01-05 -4 3 - NOVA REDAÇA0
LEI ORDINÁRIA 5869, 11-01-73 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 4348, 26-06,-64 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC

- -LEI ORDINÁRIA 9082, 25-07-95 - NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2121-39, 26 - 01-2001
LEI ORDINÁRIA 9293, 15-07-96 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9473, 22 - 07 - 97 - NOVA-REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9692, 27-07-98 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 9811, 28-07-99 - NOVA EFOAÇÃO.
LEI ORDINÁRLX 9995, 25-07-2000 - NOVA REDAÇÃO
. EXEC

-

Seção1

M
3

- MEDICAMENTOS
MEDIDA PROVISÓRLX 2138-3, 26-01-2001
CÂMARA DE MEDICAMENTOS
CRIAÇÃO É INSTITUIÇÃO DA FÓRMULA PARAMÉTRICA DE.REAJDSTE DE.PREÇOS DE MEDICAMENTOS'
. EXEC

...

41

- MEDIDA PROVISÓRIA 2062 - 62 , 26 - 01 -2001
IMPOSTO
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO MOSTO DE RENDA
. EXEC .
REMAM( 81, 26-01-2001
- ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

41

. 30

3

MEDIDA PROVISÓRIA 2076-33, 26-01-2001
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TRABALHO A TEMPO PARCIAL
. EXEC
MENSAGEM 110, 26-01-2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
•PR

--MEDIDA PROVISÓRIA 2088-36, 26-01-2001
LEI ORDINÁRIA 6368, 21-10-76 - NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 8112, 11-12-90 - NOVA REDAÇÃO
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CARGO
•
-CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CARREIRAS, *CARGOS E.FUNÇõES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
•EXEC

53 .

- PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2135-24, 26-01-2001
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM OPÇÃO DE COMPRA
CRIAÇÃO E INSTITUIÇÃO
. EXEC

52

-EROGRAMA DE FINANCIAMENTO ÁS EXPORTAÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA 2111-49, 26-01-2001
PROGRAMA ESPECIAL DAS OPERAÇÕES OFICIAIS SE CRÉDITO
•EXEC

16

- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
'MEDIDA PROVISÓRIA 2124-18, 26-01-2001
PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS ASSENTADOS E COLONOS
PROGRAMA OFICIAL DE ASSENTAMENTO
REFORMA AGRÁRIA
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
. EXEC

35

- PROGRAMA ESPECIAL DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
MEDIDA PROVISÓRIA 2111-49, 26-01-2001
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇõES
. EXEC •
•

16

- PROGRAMA OFICIAL DE ASSENTAMENTO
MEDIDA PROVISÓRIA 2124-18, 26-01-2001
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO. DOS ASSENTADOS E COLONOS
REFORMA AGRÁRIA
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
. EXEC

35
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- PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS ASSENTADOS E COLONOS
MEDIDA PROVISÓRIA 2124-18, 26-01-2001
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PROGRAMA OFICIAL DE ASSENTAMENTO
REFORMA AGRÁRIA
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
. EXEC

- SISTEMA DECONTABILIDADE FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2112-88, 26-01-2001
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FEDERAL
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL
ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO
. EXEC
•
- SISTEMA DE CONTROLE INTERNODO PODER EXECUTIVO FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2112-88, 26-01-2001
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FEDERAL
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL
SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL
ORGANIZAÇÃO E DISPIPLIMMENTO
. EXEC

25

R
- MORAR AGRÁRIA
MEDIDA PROVISÓRIA 2124'18, 26-01-2001
'PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS ASSENTADOS E COLONOS
PROGRAMA OFICIAL DE ASSENTAMENTO
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
. EXEC

16

16

- SISTEMA DE PAGAMENTO
•
MEDIDA PROVISÓRIA 2115-15, 26-01-2001
DISPOSIÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DAS CÂMARAS E DOS PRESTADORES DE' SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO E
DE LIQUIDAÇÃO

35

22
- RELAÇÕES FINANCEIRAS
MEDIDA PROVISÓRIA 2101-28, 26-01.-2001
DISPOSIÇÕES SOBREM RELAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE A UNIÃO E O BANCO DO BRASIL S/A
..EXEC

- SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2112-88, 26-01-2001
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL
SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL
• ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO
.EXEC
.... .
. . ............. . . . . . .

--REMUNERAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 21.31 -1, 26-01-2001
PESSOAL
LEI-ORDINÁRIA 6880, 09-12-80 NOVA REDAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 3765, 04-05-60 - NOVA REDAÇÃO
REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS
. EXEC

43

•• SEGURO
MEDIDA PROVISÓRIA-2122 -g, 26-01-2001
SOCIEDADE SEGURADORA
DISPOSIÇÕES -SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO -DAS SOCIEDADES SEGURADORAS EM PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
.EXEC

...

..

....

. • •. .

16-

- .SOCIEDADE SEGURADORA
MEDIDA PROVISÓRIA 2122-2, 26-01-2001
SEGURO
.
DISPOSIÇÕES SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES SEGURADORAS EM PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. EXEC

- TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2103-372' 26-01-2001
AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO PELA UNIÃO EM FAVOLDO "BNDES.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
. EXEC . . . . . . .
..
.
. . ........ ............. .......

30

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
MEDIDA PROVISÓRIA 2107-11, 26-01-2001
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO
INSTITUIÇÃO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO SOBRE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
. EXEC

--SERVIDOR DA CARREIRA POLICIAL FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2116-15, 26-01-2001
PESSOAL
GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

30

9-

13'

23
- SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA 2112-88, 26-01-2001
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FEDERAL
SISTEMA-DE CONTABILIDADE FEDERAL
SISTEMKDE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL
ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTa

V
- VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO
MEDIDA PROVISÓRIA 2107-11, 26-01-2001
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INSTITUIÇÃO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.SOBRE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
. EXEC

16
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TABELA DE Pagos DE ASSINATURAS
DOS MIARMOS OFICIAIS
DISTRIBUIÇÃO PARA O DISTRITO FEDERAL, SÃO PAULO, ESPÍRITO SANTO E RIO DE JANEIRO

sinatura Trimestral Assinatura Semestral

Assinatura Anual

DF

DF

SP/ES/RJ R$ j

DF

R$

SP/ES/RJ R$

R$

SP/ES/RJ R$

Diário Oficial - Seção 1

82,34

147,68

164,68

295,36

329,36

590,72

Diário Oficial - Seção 2

41,68 I

72,70

83,36

145,41

166,72

290,82

100,92 1
i

166,26

201,84

332,53

403,68

665,06

Diário Oficial - Seção 3

78,85 I
;

144,19 1

157,70

288,39

315,40

576,78

Diário da Justiça - Seção 1

92,79 i
I

218,85 1

185,58

437,71

371,16

875,42

Diário da Justiça - Seção 2

163,65 1

438,87

327,30

877,74

654,60

1.755,48

160,02

290,71

320,04-

Diário Oficial - Seção 1+2

1

Diário da Justiça - Seção 3

1

i

80,01 1

145,35 I

581,42

DISTRIBUIÇÃO PARA OUTROS ESTADOS

Assinatura Trimestral Assinatura Semestral
R$

Porte ECT

Diário Oficial - Seção 1

59,24

88,44

Diário Oficial - Seção 2

18,58

Diário Oficial - Seção 3

Total

Assinatura Anual

R$

Porte ECT

147,68

118,48

176,88

295,36

236,96

353,76

590,72

54,12

72,70

37,17

108,24

145,41

74,34

216,48

290,82

55,75

88,44

144,19

111,51

176,88

288,39

223,02

353,76

576,78

Diário da Justiça - Seção 1

69,69

149,16

218,85 1

139,39

298,32

437,71

278,78

596,64 1

875,42

Diário da Justiça - Seção 2

140,55

298,32

438,87

281,10

596,64

877,74

562,20

1.193,28

1.755,48

Diário da Justiça - Seção 3

56,91

88,44

145,35

113,83

176,88

290,71

227,66

353,76

581,42

INFORMAÇÕES:

Total

R$

Porte ECT

Total

0800619900
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