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Gabinete, a Subsecretaria-Geral e até duas Secretarias."
(NR)
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Atos do Poder Judiciário
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Plenário
DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Deelaratória de
Constitucionalidade
(PUBLICAÇÃO DETERMINADA PÉLA LEI N 5 '9.868. DE
10.11.1999)
Julgamentos
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2378-1 medida liminar (1)
PROCED. : GOIÁS
RELATOR MIN. MAURÍCIO CORRÊA
REQTE. : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQDA : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

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 Lei g' 9.649, de 27 dg maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1' 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:
I - o Conselho de Governo;
II - o Advogado-Geral da União;
III - o Gabinete do Presidente da_República;
§ 3' Integram ainda a Presidência da República:
I - a Corregedoria-Geral da União; e
II - a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano." (NR)
"Art. 2' 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 Amazônia, o Arquivo Nacional, ,a Imprensa Nacional, o Gabinete. duas Secretarias, sendo uma Executiva, até duas Subchefias, e um
órgão de Controle Interno." (NR)
"Art. 3' 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

n' 73 2001)

"Art. 4' À Secretaria de Comunicação de Governo
da Presidência da República compete assistir direta e mie- .
diatamente 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: cabeado-lhe a coordenação, supervisão e controle. da publicidade dos-órgãos e
das entidades da Administração Pública Fetleral, 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' A Secretaria Especial_de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República compete-assistir direta 'e
imediatamente ao- Presidente da República no desempenho
de suas atribuições, especialmente na formulação e coordenação.das políticas nacionais .cle desenvolvimento urbano.
e promover, em articulação com as diversas esferas Se governo, com o . setor privado e- organizações mão-governa.
mentais,ações e programas de urbanização, de habitação, de
saneamento -básico -e de transporte urbano, tendo coino . estrutura básica o Gabinete e até três Secretarias." (NR)
"Ari. 6" Ao Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República compete assistir direta -e imediatamente' ao-Presidente-da República no desempenho de suasatribuições, prevenir a ocorrência e articular o gerenciamerito de crises, em caso -de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional, realizar o assessoraniento pessoal em
assuntos militares e de segurança, coordenar as.atividades de
inteligência federal à de segurança da informação. .zelar.
assegurado o_ exercício do poder de policia, pela segurança
pessoal do -Chefe de Estado, do Vice-Presidente da- República, e respectivos familiares, dos titulareá dos órgãos essenciais da Presidência da Remililiea,-g de °turas autoridade-a
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 corgo estrurara básica.° Conselho Nacional
Antidrogat; a Agência- Brasileira de Inteligência.- ABIN,. a
Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete, uma_Secretaria
e unia :Subchefia:
-§ 1 2- Compete, ainda, ao Gabinete do Segurança
Institucional, .eoordenar e integrar as ações -do Governo nos
'aspectos relacionados eom, as atividades de prevenção do
uso indevido de substâncias entorpecentes. que causem dependência-fisica.ou psiquica,.bem como aquelas relacionadas
com o tratamento, a- -recuperação e a reinserção social de
.dependentes.
§ 2' A Secretária Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional Antidrogas.
§ 3' Até.que sejam designados os novos nieinbros e
instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos
recursos do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD será feita
pela Secretaria Nacional Antidrogas, ad referendum do eolegiado, mediante autorização de seu presidente." (NR)
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Decisão : O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido de suspensão cautelar, nos
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"Art. 6, -A. À C,orregedoria-Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República-no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que. no âmbito do Poder Executivo,
sejam atinentes à defesa do patrimônio público.
Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da União
tem, em sua estrutura básica, o Gabinete, a Assessoria Jurídica e a Subcorregedoria-Geral." (NR)
"An. 7'
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 pelo 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, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de um único Ministério.
§ 1 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. O 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:
I - da Agricultura e do Abastecimento;
II - da Ciência e Tecnologia;
III - das Comunicações;
IV - da Cultura;
V - da Defesa;
VI - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Extenor;
VII - da Educação:
VIII - do Esporte e Turismo; .
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 Exteriores;
XVIII - da Saúde;
XIX - do Trabalho e Emprego;
XX - dos Transportes.
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•
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 SecretariaGerar e o Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo
da Presidência da Republica, o Advogado-Geral da União e
o Corregedor-Geral da União." (NR)
"Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são os seguintes:
I - 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 heveicultura;
c). mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
• f) 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 gm ações de apoio às atividadesexercidas 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;
f) política nuclear;
g) controle da exportação de bens e -serviços sensíveis;
III - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inêlusive
radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços:de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de
radiofreqüências;
d) serviços postais;
IV - Ministério da Cultura:

a) política nacional dé 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 e planejamento de emprego das Forças
Arniadas;
d) projetos especiais de interesse da defesa nacional;
e) inteligência estratégica e operacional no interesse
da defesa;
I) 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 Armacias;
m) política: de comunicação social nas Forças Armadas;
n) política de remuneração dos militares e pensionistas;
o) política nacional de exportação de material- de
emprego militar, bem como fomento às atividades de pesquisa-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 combate a delitos trapsfronteiriços 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. terréstres 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 política- 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. nomialização e qualidade industrial;
d) políticas de comércio exterior;
e) regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior;
f) aplicação dos mecanismos 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;
1) magistério:
g) assistência Financeira á famílias carentes para a
escolarização de seus -filhoS ou dependentes entre seis e
quinze anos de idade;
VIII - Ministério do Esporte e Turbino:
a) política nacional de deaenvolviinento do turismo
e da prática dos esportes;
b) promoção é divulgação do turismo nacional. no
País e no exterior;
c) estímulo as 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 arrecadatributária e aduaneira;
a) administração financeira, controle interno. auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dividas•públicas :interna e ax ::
terna)
e) negociações econômicas e financeiras com gotvaienja, organismos multilaterais e agências governamentradas;

f) preços em geral e tarifas, públicas e adminis-

g) fiscalização e controle do comércio
.
exterior;
Is) realização deestudos- e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica;
X - Ministério da Integração Nacional:
a) formulação e cándução da -política de .desenvolviinento 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 doi programas de financiamento de
que trata a alinezt"c" do inciso I do-ais. 159 da Constituição
-Federal;
e) estabelecimento das . diretrizes e prioridades na
aplicação dos recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, do Fundo da Investimentos da Amazônia FINAM e do-Fundo-de- Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo-- FUNRES;
f).Catabelecimento de-nomias paracumprimento dos
programas de financiamento dos fundos constitucionais e
-das, programações orçamentárias dos fundos de investimentos regionais;
g) acompanhamento a 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;
obras.públicas.-ein faixas de fronteiras;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e
das garantias constitucionais:
b) política judiciária;
e) direitos da cidadania, direitos da criança,do, adolescenté, dos índios-e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviáriafederal e do Distrito
Federal;
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e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de
deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária:
I) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da
polluca penitenciária nacional;
h) nacionalidade. imigração e estrangeiros;
i) ouvidoria-geral;
j) ouvidoria das polícias federais:
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em
lei:
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 Oo 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 Amazónia Legal; e
f) zoneamento ecológico-econômico:

nuclear:
Gestão:
nal;

XIII - Ministério de Minas e Energia:
a)geologia, recursos minerais e energéticos:
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 plurianual de investimentos e dos orçamentos anuais;
e) viabilização de novas fontes de recursos para.os
planos de governo;
I) formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentoa
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:
h) 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, econôMimas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações
brasileiras em agências e organismos internacionais e malulaterius:

Saúde:

XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação-e fiscalização do Sistema Único de

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) mesmos críticos para a-saúde:
f) ação preventiva .ern geral, vigilância e controle
sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais .e sé'
reos;

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

VII - repassai ao Instituto Brasileiro do Meio Am.biente e dos. Recursos Naturais Renováveis
- IBÁMA cin.
qüenta 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 aqiiieulturic
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
alíneah" do inciso XII do caput deste artigo'. -nos aspectos
relacionados à pesca, caberá ao Ministério do . Meio Ani.bierite:
I - fixar as normas, critérios. e-padrões de uso -para
as espécies -sobreexplotadas.ou ameaçadas de sobreexplotação, assim definidas 'com base -nos melhores dados científicos existentes,. excetuando-se aquelas a que se refere a
alínea "X' do inciso 11-do parágrafo anterior:
- subsidiar. assessorar e:participar, em--interação
tom o Ministério-das Relações Exteriores, de negociações e
'eventos que envolvam o comprometimeáto de direitos e a
interferência era interesses nacionais sobre a pesca.

XIX - Ministério do Trabalho e Emprego:
a)política e diretrizes para a geração de-emprego e
renda e da 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;
.d) política salarial;
e)formação e desenvolvimento profissional;
f) segurança .e saúde ne trabalho;
g) política de irnigração:
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário. rodoviário e aquaviárim.
b)marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
l 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.

•

§ 1?.. Caberá ao Departamento de Polícia Federal.
Inclusive mediante a ação . policial -necestária. coibir a tur-.
.bação e o esbulho possessMios dos bana e dos -próprios da
União e das entidades integrantes da Administração Federal •
indireta, sem prejuízo da.responsabilidado das -Polícias Militares dos Estados pela manutenção da ordent

§ 5' Compete às Secretarias de Estado:
1-- dos Direitosl-lumanos. a Mie se refere o inciso X
do-art. 16:
a),direitos da cidadania, direitos-da criança, do-ado
lescente é das minorias;
b) defesa dos direitos das pessoas portadoras de
deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária;

.§-.13.:Fica criada a-Divisão.de Conflitos Agrários e
Fundiários, no âmbito-do Departamento. de Policia. 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 ao S conflitos -agrários ou fundiários, e os deles deêorrentes, quando Se-tratar-de-crime.de
competência federal, bem-assim a-responsabilidade pela prevenção e repressão desses crimes. além& outras atribuições
que lhe forem coinefidas em .regulamento." (IQ)

II - de Assistência Social a que se refere o inciso
XV do- art. 16:
a) política de assistência social;
normatização, orientação, supervisão e avaliação
da execução da política de assistência social;

"Art. 14-A. À. Corregetioria-Geral da União, no
exercício cle-sua competência. cabe dar -o devido-andamento
às representações ou denúncias fundamentadas que receber,
relativas alesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público,
velando por seu integrardeslinde.

§ 6' A Competência atribuída ao Ministério da Integração Nacional de que trata a alínea 1", inciso X. será
exêrcidá em aonjunto com o Ministério dit-Defesa.
§ 7' A .competência-atribuídaao Ministério do Meio
Ambiente de que trata a alínea "f", inciso XII, será exercida
em conjunto com os Ministérios da Agricultora a do Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a da Integração Nacional.

§ 1' À Corregtedoria‘Geral da União, por seu titular,.
sempre que conStatar omissão da autoridade competente.
cumpre- requisitar a.instauração.de sindicância, procedimentos .e processos administrativos, outros,, e av,ocar aqueles já
em eurso em .órgão ou entidade da Administração-Pública
Federal, para corrigir-lhes. o andamento, inclusive- promovendo, a-aplicação-da penalidade administrativa cabível.

§-8' A competência relativa aos direitos dos índios.
atribuída ao Ministério da Justiça na alínea "c", inciso XI.
inclui o- acompanhamento dás ações de saúde desenvolvidas
em prol das comunidades indígenas,

§. 22 Cumpre á Cnrregedoria-Garal da União, na
hipótese do parágrafo-anterior. instaurarsindiCância-ou processo administrativo ou. conforme o caso, representar ao
Presidente- da República liara .aptirar a--omissão das autoridades responsáveis.

§ 9, A competência- de que -trata a alínea "es" doinciso I será exercida pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, quando baseada em recursos do-Orçamento
G,eral.da-Urlião, e pelo Ministério de Minas e Enargia, Miando baseada em remimos vinculados ao Sistema Elétrico NaCional. ,

A Corregadoria,GeraIda União encaminhará
Advocacia-Geral da União os casos que .configurem improbidade adminiatrativa e todos qiiantos recOmendein a ib..
disponibilidade de bens. o-ressarciinento ai? edil° O outras
providências' a, cargo daquela instituição, -beni .assim provcieará—sempre que necessária, a atuação do Tribunal de
Contaí da União, da'Seerataria dg Receita. Federal, dos órgãos *do Sisteina-Federal-de Controle-Interno e, quando. houver indícios de responSabilidade-penal;do- Departamento de
Policia Federal e dó -Ministério.Públido, inclUsive quanto a
répresentaçõet ou -denúncias que -se afigurarem-manifestamente caluniosas.

§ 10. No exercício da competência de que trata a
alínea "b" dó inciso I do caput deste -artigo, relativa ao
fomento-á pesca e à aquicultura, 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;
li - conceder licenças. perrnissõeS é antorizaçOes
para o exercício da pesca coniercial- e 'artesanal. e da aqiiicultura. nas, áreas de pesca do Territbrio . Nacional, compreendendo as-águas continentais e interiores e-o mar territorial,
da Plataforma Continental; da Zona Econômica Exclusiva,
áreas adjacentes e águas internacionais, pata captura de:
a) espécies altamente migratórias. -conforme Convenção- das Nações Unidas sobre os Direitos dó Mar, excetuando-se os -mamíferos marinhoâ;
h) espécies subexplotadas ou inexplotadas;
c) espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, observado- ci,disposto no-parágrafo seguinte;
III. - autorizar o,arrendamento de embarcações estrangeiras da pesca para operar na captura 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 da enibarcações estrangeiras de pesca, nos casos previstos .erri acerdos internacionais de pesca firmados pelo- Brasil, a -exercer suas atividades nas condições e nc)s limites estabelecidos no respectivo pacto;
V - estabelecer Medidas que permitain o aproveitamento sustentável -dos recursos pesqueiros altamente migratórios e dos que estejam snbexplotadot ou inexplotados;
VI fornecer ao Ministério do Maio Ambiente os
dados do Registro Gemida Pesca-relativos às licenças,per.
missões e autorizações concedidas para pesCa-e aquicultura,
para fins de registro automático dos beneficiários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente PO.
luidoras-e- Utilizadoras de RectirSos Ambientais:
Á

,§ 45 -Incluem-te dentre os procedimentos e processos administrativos de instauração, e-avocação, facultados
à Corregedoria-Gerai da- União, .aqueles-objeto- do Título. V
dà Lein,• 8.112, de 11 dê dezembro-de-1990. e do' Capítulo
V da Lei -de. 2 de' junho , de -1992, assim- coam
outros- a.serem desenvolvidos,.ou- já em curso, em órgão ou
entidade' da- Administração Pública Federal; desde que relacionados ale*, ou. ameaça de lesão. ao patrimônio público.
§-5 5. AO-Corregedor‘Geral da União no exercício da
sua corimetêndia. incumbe, eapecialniente:
I - decidir, preliminarmente, sobre AS iépfesentações.
ou-denúncias fandatnentadas mie receber,, indicando as providências cabíveis; .11 - instaurar os .procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo as respectivas, amaisSõeS,. bem assim -requisitar- a instauração daqueles que vemhant senda injustificadainente.-retardadoa pela autoridade
ireaPonativelt
.aeompanhar .procedimentos e processos adrninistrativot-em Curso em órgãos ou entidades tia Admi.nistração
", Pública
realizar'. -inspeções e. riVoCar ,procedimentoS
processosr eriicuiso na Aditinistração Pública Federal; para
ekame de sua regularidade. .-propondo a adoção de proviciências,- ott. a correção de falhas;
—
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V - efetivar, ou promover, a declaração da nulidade
de procedimento ou processo administrativo, bem como. se
for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos envolvidos nos autos, e na nulidade declarada;
VI - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração
Pública Federal;
VII - requisitar, a órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou, quando for o caso, propor ao
Presidente da República que sejam solicitadas as informações e os documentos necessários a trabalhos da Corregedoria-Geral da União;
VIII - requisitar, aos órgãos e às entidades federais,
os servidores e -empregados necessários -à . constituição das
comissões objeto do inciso II, e de outras análogas. bem
assim qualquer servidor ou empregado indispensável à instrução do processo;
IX - propor medidas legislativas ou administrativas
e sugerir ações necessárias a evitar a repetição de irregularidades constatadas;
X - desenvolver outras atribuições de que o incumba o Presidente da República.
Art. 14-B. Os titulares dos órgãos do Sistema Federal de Controle Interno devem cientificar o CorregedorGeral da União das irregularidades verificadas, e registradas
em seus relatórios, atinentes a atos, ou fatos, atribuíveis a
agentes da Administração Publica Federal, dos quais haja
resultado, ou possa resultar, prejuízo ao erário, de valor
superior ao limite fixado, pelo Tribunal de Contas da União,
relativamente à tomada de contas simplificada.
Art. 14-C. Deverão ser prontamente atendidas as
requisições de pessoal, inclusive de técnicos, pelo Corregedor-Geral da União, que serão irrecusáveis.
Parágrafo único. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal estão obrigados a atender, no
prazo indicado, às demais requisições e solicitações do Corregedor-Geral da União, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância, ou outro processo administrativo, e
o respectivo resultado.
"Art. 15. Haverá, na.estrutura básica de cada Ministério:
I - Secretaria-Executiva, exceto nos Ministérios da
Defesa e das Relações Exteriores;
§ 2 Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se refere o inciso I, além da supervisão e da
coordenação das _Secretarias integrantes da estrutura dó Ministério, exceto das Secretarias de Estado, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3' Poderá haver na estrutura- básica de cada Ministério, vinculado à Secretaria-Executiva, um órgão responsável pelas atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de Mçamento 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 Cacaseira. o Instituto Nacional de Meteorologia e até quatro
Secretarias;
II - do Ministério da Ciência e Tecnologia o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional de 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;
III - do Ministério das Comunicações até duas Secretarias;
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 Secretarias;
V - do-Ministério daDefesa o Conselho de Aviação
Civil. o Conselho Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o Comando 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 Interamencana de Defesa, até três Secretarias e 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 seis Secretarias;
VIII - do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendána, 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 P, 22 e 3' Conselhos de Contribuintes,
o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação CRIE,. o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de
Avaliação de Créditos ao Exterior, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fe.zendária 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, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espirito
Santo e até cinco Secretarias;
- X --do Ministério da Justiça a Secretaria de -Estado
dos -Direitos Humanos, o Conselho de Defeça dos Direitos
da Pessoa Humana, o Conselho Nacional de Política 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, &Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União e até
quatro Secretarias;
XI - do Ministério 4o 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 Secretarias;
XII - do Ministério de Minas e Energia até duas
Secretarias;
XIII - do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão a Comissão de Financiamentos Externos, a Asses-.
soria Econômica e até sete Secretarias;
XIV - do Ministério do Desenvolvimento Agrário o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e
até duas Secretarias;
XV - do Ministério da Previdência e Assistência
Social a Secretaria de Estado de Assistência Social, o Conselho Nacional de PrevidênCia Social, o Conselho Nacional
de Assistência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até duas Secretarias;
XVI - do Ministério dás Relações Exteriores o Ce-:
rimonial, a Secretaria de Planejamento Diplomático, a lns-•
petoria-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 permanentes, as repartições consulares,
o Conselho de Política Externa e a Confissão de Promoções;
XVII - do Ministério da Saúde o Conselho Nacional
de Saúde 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;
XIX - do Ministério dos Transportes a Comissão
Federal de Transportes Ferroviários - COFER e até três
Secretarias;
XX - do Ministério do Esporte e Turismo uma Secretaria.
P0 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 finalisticas.
§ 3' Os órgãos colegiados integrantes da estrutura
do Ministério do Trabalho e Emprego terão composição tripartite, observada a paridade entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo.
§ 4' Ao Conselho de Aviação Civil, presidido pelo
Ministro de Estado da 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' 97, de 9 de julho de
1999." (NR)
"Art. 17. São transformados:
I - a Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República, em Secretaria de Co- municação de Governo da Presidência da República;
II - o Ministério do Planejamento e Orçamento, em
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
III - o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos, e da Amazônia Legal, em Ministério do Maio
Ambiente;
IV - o Minittério 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, ern
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 Extraordinárki 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 AvaJiação do Ministério da Fazenda.
III - para a Casa Civil da Presidência da República:
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 Presidência 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 Desenvolvimento Agrário." (NR)
"Art. 19.
X - o Ministério da Administráção Federal e Reforma_do Estado;
XI - a Secretaria de Assuntoá Estratégicos da Presidência da. República;
XII - o Gabinete a que-se refere o inciso I do art. 4'
da Lei n' 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 dá República, dê 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 dó Exército, de Ministro de Estado da Aeronáutica, de Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior dat
Forças- Armadas, de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência-da--República, de Ministro de Estado de
Política Fundiária e dó Desenvolvimento Agrário, de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, de Secretário
de Estado de Comunicaç ão 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 deEstado Chefe do Gabinete
dó Segurança Institucional da Presidência,da República, de
Ministro de Eãtado Chefe da.Seczetaria-Geral-dá.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 Ministre 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 Planejainento. Orçamento- e Gestão,_ de -Ministro de Estado' do' Desenvolvimento Agrário, deMinistro de Estado- Chefe da-Secretaria de
Comunicação de Governo da Presidência daRepÚblica e de
Ministro de Estado Corregedor-Geral-da União: (NR)
"Art. 24-8; O cargo de Naturern Especial de Advogado-.Geral da União fica transformado em--cargo dé Mi-nisto de Estado:" (NR)
."Art. 25-A. São- criados- os -cargos de Secretário
Especial de Desenvolvimento -Urbano, de Secretário de Eslado de Assistência-Social,-de Secretário de -Estado dos DileitdS Williams, de CO/andante -da -Marinha, de Comandante . do Exército e de Comandante-da Aeronáutica:
§ 1". Os cargos de toe tratam o caput deste artigo
são de Natureza Especial.
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§ 2 O titular do cargo de Secretário Especial de
Desenvolvimento Urbano terá prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado
§ 35 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' 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 5 da Lei n' 9.007, de 17
de março de 1995, enquanto permaneçerem em exercício no
Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão.
§2 Ficam mantidas no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão as funções de que trata o art. 20 da
Lei n5 8.216, de 13 de agosto de 1991, até que sejam dispensados 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 Económica 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 lndio do Ministério da Justiça para a FUNASA:
I - os Postos de Saúde e Casas do índio mantidas
pela Fundação Nacional do índio para assistência à saúde
das 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' Ficam redistribuídos da Fundação Nacional do
índio 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.
§ 2' 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 d .
sem prejuízo das atividades operacionais a eles pertinentes." (NR)
"Art. 29. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, 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 nivel. conforme definida no art.
6', § l', da Lei n2 9.692, de 27 de julho de 1998, inclusive
os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de
despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e
identificadores de uso.
§ l Aplicam-se-os procedimentos previstos no caput aos créditos antecipados na forma estabelecida no art. 72
da Lei n5 9.692. de 1998.
§ 25 Aplicam-se os procedimentos previstos no caput às dotações orçamentárias do Ministério da Justiça Mocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que
trata o § 1' do art. 6, ." (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 Ministéno 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. da Secretaria.Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República e dá Corjegedoria-Geral da União
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,-quinhentos e dezessete cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS. assim distribuídos: vinte
. e quatro DAS 6; cento e quarenta e dois DAS 5; trezentos e
quarenta e seis DAS 4; trezentos e noventa e três DAS 3; e
seiscentos e doze DAS 1;
- na Administração Ribliea Federal, mil caráter
temporário, pelo prazode até centoe 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 Assessoiamento Superiores - DAS e setecentas-e oitenta e quatro funções ¡ratificadas. 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 I; cento é setenta e oito: FG 2; e
quatrocentas e cinqüenta FG
(NR)
"Art. 37-A, Ficam extintos seis mil, novecentos e
setenta e -oito cargos em comissão e funções gratilleadas.
Sendo cinco de Natureza Especial e duzentos e cinqüenta e
quatro cargos em comissão do Gripo-Direção e ASsessoramento Superiores, sendo duzentos e quarenta e um DAS 2
e ireze DAS 1, e seis mil, setecentas e dezenove funções
gratificadas. -assim distribuídas: cento useis FG 1, duas mil
e vinte e sete FG 2 e quatro mil, quinhentas 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 funcionamento 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 1Planejameitto, Orçamento e Gestão." (NR)
"Art.. 43: Os-cargos efetivos vagoa, ou que-venham
a vagar dos órgãos extintos, serão rernmejados 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 do acordo com o interesse da Administração Pública.
Parágrafo único. No-encerramento dos trabalhos de
inventariança e nos-termos fixados- em decreto, poderão ser
remanejados 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' ex.
tintos e seus anteceasores." (NA)
"Art. 43-A. No processo de inventariança do Estado-Maior das Forças Armadas, as. gratificações a que- se
referem os acua. 11 e lá da Lei ri' 8.460, de 17. de setembro
de 1992-poderão.ser reinanejadas 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 :do 'Esporte- e
Turismo, fica o Ministro de Estado-do - Esporte- e Turiarno.
autorizado á requisitar servidores da Administração-Federal
direta para ter exercício naquele órgão, 'independentemente
da função a ser exercida." (NR)
"Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas
regimentais dos órgãos -essenciais, e de assessoramento da
Presidência da República, das Secretarias. de: Estado e dos
Minittérios de que trata° art. 13, são.maraidas as estruturas,.
as competências, inclusive as- transferidas,. as -atribuições, „a
denominação das unidades e:a especificação doareapectivos
cargos, vigentes em 29 de julho de 1999, observadas asalterações introduzidas por lei." (NR)
";Art. 48. O art. 17 da Lei n"
de- 12 de abril
de 1990, passa a vigorar coni -a seguinte redação:
"Art. 17. Os inióveisde que trata o ,art. 14, quando
irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse
liminar em favor da União, independentemente do tempo em
que o imóvel estiver ocupado.
§ 1 O Ministério do „Planejamento. Orçamento ç
Gestão, por intermédio do órgão responsável péla adriiinistração dos imóveis, será o depositário-dois imóveis reintegrados.

§ 2 9- Julgada improcedente g ação de--reintegração
de -posse em decisão transitada eni julgado. ó 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-detrabalhadores, empregadores e órgãos e
entidades governamentais, na fonna estabelecida pelo Poder
Executivo." (NR)
' -Art. 49. O capta e o § 5' do art. 3' da Lei n5
8.036, de 11 de maio de 1990, passam ,a vigorar com a
seguinte redação:
"Arr. 3' O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por uni Conselho Curador i composto
por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e
entidades govemarnentais.-na forma estabelecida pelo Poder
Executivo.
§35 As-decisões do Conselho serão tornadas com a
presença da maioriasimples deseus membros. tendo o Presidente voto de qualidade.
"Art. 50. O art. 22-da Lei n 5 9.028. de 12' de abril
de 1995. •passan vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. A- Advocacia,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,: dás -Instituições Federais referidia no. Título IV. Capítulo IV, da -Constituição.
bem como os. titulares dos Ministérios e- demais órgãos da
Presidência da Repúbliea, de autarquias-e fundações públicas
federais, e- de cargos -de natureza especial., de direção e
assessoramento Superiores é daqueles efetivos-inclusive próMovendo ação penal privada .ou representando perante -o
Ministério Público, quando vítirmis_de crime, quanto .á atos
praticados: no exeNICIO de- SIMS atribuições constitucionais.
legais ou .regulainentarea,- no interesse público,- especialmente da 'União, suas respectivas -autarquias .e -fundações. ou-das
Instituições mencionadas. podendo ainda, quanto aos-mesmos:atos, impetrafbabeas carpas e-mandado de segurança
em. defesa dos -agentes- públicos- desue :trate este' artigo:
§ 1 2 O disposto neste artigo aplica-se aos eX-titularesdos :cargos ou 'funções referidos no -caput. e ainda:
I- - aos designados .para a execução dos regimes
especiaisprevistes-nalei n y6.024, f¥ 13 de março de 1974,
nos Decretos-Leis, n" 73. de 21 de novenibro de 1966. e
2321, de 25 de fevereiro de .1987. e
II. - nos Militares. das Forças Armadas e aos . integrantea do- órgão-de segurança-do Gabinete de Segurança
Instinicional, da Presidência . da República, quando, em decorrência do- cuMprimento-de .dever.constitueional. legal ou
regulamentar, responderem a-inquérito policial ou aprocçssojudicial. •
§ 25- O Advogado-Geral. da União, em ato próprio,
poderá disciplinai, a representação. autOrizada por este ar,.
ligo." -(NR).
"Ari. 56. Fica o Pecler EiectitivO 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 pessoid,material, patrimonial; de serviços gerais, orçamento e finanças e- de controle interno." (NA)
-•
"Art. 61. Nos- conselhos. de administração das -empresas públicas, sociedades de cconómia mista. suas .subsi.
diáriase controladás.e-deinais empresas em que, a,União,-direta
ou- indiretamente, detenha a:maioria-do Capital -soCial Coni -direito a Vota:haverá-sempre um membro - indicado-peliMinistrO
'de Estado,do Planejamento, Orçamento eOestão." (NR)
Ait, 2 e o árt. 2d Lei-n" 7.735. de 22-de fevereiro
de 1989, colite- redação' dada-pela. Lei n" 1:804. de 18 de julho de:
1989.. passa a vigorai
- com a-seguinte redação:
"Art. '2 2 -É -criado- o Instituto Brasileiro do Meio.Ainbiente- e -dos Recursos Naturais Renováveis' IBAMA.
-entidade autárquica de regime especial,. dotada -de- personalidade .juridice de-direito pilblico,vincilada.-ao Ministério
do Meio Ambiente, com à finalidade de executar ns.políticas
nacionais de meio 'ambiente referentes às atribuições federais
permanentes relativas à preservação, à conservação e ao-uso
sustentável abs. recurso& ambientais e-sua fiscalização e-conirole,, bem- conto 'apoiar- o Ministério-dó Meio Ambiente-na,
execução das ações supletivas da União: de _conformidade:
:com- a legislação em vigor e aa diretrizes -daquele Minis, ;tério.
Parágrafo-único. 0.Poder-Executivo.disptek até 30 de
abril-de 1999.. sobre -a. estrutura' tegimental do 'fi3AMA." -(NB)
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Art. 3 Os arts. 8' e 9 2 da Lei n" 9.069, de 29 de
junho de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 8'
11 - Ministro de Estado do Planejamento. Orçamento e Gestão;
(NR)
-Art. 9'
III - Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão;
" (NR)
Art. 4' Fica criada a Comissão de Coordenação das
atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia - CMCH, vinculada ao Ministério da Ciência e 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:
I - extinguir a Fundação Centro Tecnológico para.
Informática, instituída em conformidade com o disposto nos acta. 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' 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 única. Para o trato de. problemas específicos da- cainpetência dó 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' 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. O art. 5' da-Lei n' 8.854, de 10 de fevereiro
de 1994. passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo:
"Parágrafo arde°, Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a estrutura, vinculação e denominação
dos cargos em comissió, funções de confiança e, das unidades da Agência Espacial Brasileira." (NR)
Art. 10. O art. 7 2‘ da Lei n' 5.537; de 21 de novembro de 1968. com as alterações do-Decreto-Lei n' 872, de 15 de
setembro de 1969, passa a vigorar com a segunde redação:
"Art. 7' O Fundo Naeional de• Desenvolviinento da
Educação - FNDE será adMinistrado por um Conselho Deliberativo constituído de nave membros; canfarrne disposto
em regulamento." (Nli)
Art. 31. O art. 2' dá Lei ri5 7.668, de 22 de agosto
de 1988; passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2'

Parágrafo único. Aplica-se à autorização de que trata este artigo o disposto no art. 27 da Lei n' 9.649, de 1998.
Art. 6' Ficam transferidas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o Gabinete do Ministro de Estada
Extraordinário de Política Fundiária as atribuições relacionadas com a
promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos -agricultores familiares.
Art. 7' A Lei ri2 9.257, de 9 de janeiro de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2' O -Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia reunir-se-á mediante- convocação determinada pelo
Presidente da República, que presidirá cada sessão de instalação dos trabalhos.
§ l' Na ausência do Presidente da República, este
designará um vice-presidente, dentre os membros representantes do Governo Federal, que exercerá A presidência da.
reunião.
§ 2' 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 uma única recondução.
§ 3' A representação dos produtores e .usuários -de
ciência e tecnologia será renovada a cada ano, com a substituição parcial de seus membros.
§ 4' A participação no Conselho Nacional de Ciência. e Tecnologia não será remunerada.
§ 5' A critério do Presidente da República, poderão
ser convocadas outras personalidades para participar das reuniões do Conselho.

§ 6 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' -A. Para os efeitos do disposto nó § 3" do
art. 2' desta Lei, a próxima renovação da representação dos
produtores e usuários de ciência e tecnologia far-se-á me-

diam, .1 ....olha de representantes com mandatos de um.
dois e três anos, na forma do regulamento." (NR)
Art. 8' ALei n' 8.183, de 11 de abril-de 1991 passaa
'gorar ,om as seguintes alterações.
"Art.
§ 3' O Conselho de Defesa Nacional terá uma Secretana-Executiva para execução das atividades permanentes necessárias ao exerricia de sua competênciaconstitucional." (NR)
"Art. 4 9 Cabe ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Republica executar as atividades
permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional - CDN.

.111 - realizar a identificação-dos,reguinescentes das
comunidades dos quilombos; .proceder ao reconhecimento, tl
delimitação . e à demarcação das temia por eles ocupadas e
conferir-lhes,a correspondente Inalação,.
Parágrafo. único. A Fundação Cultural Palmares FCP é lambem parte legítima para promover a registro das.
títulos de propriedade nos respectivos çartórios imobiliários." (NR).
•
Art. 11 Enquanto nãO . dispuser de quadro 'cle'pessoal
permanente:

. "Art. 3 g. Fica criada á Agência Brasileira de Inteligência ABIN, órgão da Presidência da .República, que.
na posição de órgão central dó. Sistema Brasileiro de Inteligência, terá á seu cargo planejar, executar, coordenar,
supervisionar e cantralat as atividades dó inteligência do
País, obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas-tios termos destalei.
" -(NR)
"Art. 9' -A. Quaisquer informações ou documentos
sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos, em
curso-ou sob a custódia dá ABIN somente poderão ser fornecidos„,as :autoridades' mie tenham competência legal para
.solicitá-los, pelo Chefe do -Gabinete de Segurança: Institucional da Presidência.da.Reptiblica, observado o respectivo
grau de sigilo conferido cbin base na legislação em vigor,
excluídos aqueleo-cujosigilo. seja imprescindível : à segurança
da sociedade- e do Estado.
§ 1 O fornecimento de documentos mi informações,-fião abrangidos pélas hipóteses previstas no eaput deste artigo, será regulado em aro próprio do Chefe do Gabinete
de Segurança.Institucionalda Presidência da R,epilblica.
§ 2' A autoridade ou .qualquer outra pessoa que
tiver ,conhecimento- ou acesso noa documentos ou informações referidos no ciput deste artigo obriga-se -a-manter o
respectivo sigilo, sob paira- de responsabilidade administrativa, civil e penal; e, em Se tratando de procedimento judicial, fica configurado o interesse publico (leque tátil o art.
155, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo qualquer investigação correr, igualmente: sob
Art. 18. A Eitipiesa Brasileira de Infra-Ettratura Aeroportuária; INFRAERO, canatitukla par força da Lei :n" 5.862. de
12 dó dezerabro,de 1972;, fica vinculada tió Ministerie:daDefeSa:
Art. 19, O Presidente-da República fica autorizado-a
Estado e ao Advogada-Geral da União
delegar aos MinistioS
atribuições que lhe São conferidas por : lei é que-dão integram as suas
coMpetéricias constitucionais priVativas.
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Art. 20, Ressalvadas as Competências do Conselho
Monetário Nacional, ficam transferidasMara.o :Ministério da Fazenda:
as estabelecidas-na Lei n' 5.768, de-20-de dezembro de -1971. no art.
14 da Lei-n 2 7.291, de 19 de dezembro de , 1984. e nos Decretos-Leis
n e s „6.259, de 10 de : fevereiro de 1944, e '204,,. de 27 de-fevereiro de
1967, atribuídas ao Ministério da Justiça.
§ I' A operaeionalização. a .ernissãa das autorizações e à fiscalização das atividades de que trata. a Lei is t 5.768. de
197- ir,-ficam a Cargo da Caixa Ecanáinica Federal, salva nas casos
previstos no :2 deste artigo.

I .aplicam-se aos servidores civis- e aos militares
em exercício no Ministério da -Defesa as dormes vigentes para os
servidores civis e militares em exercício nós órgãos da Presidência da
República,-em especial as referidas no-art. 20 da Lei.ri" 8.216, de 13
de agosto de 1991, do § 4' do art. 93 da Lei. n' 8.112; -de- 11 de
dezembro de 1990, e nos arts. 11 e- l3.-da Lei o 2 8:460, de:17 . de •
•
setembro de 1992;

§ 2 Os pedidos de autorização para a prática dos,
atos a que se refere a Lei 'mencionada no § 1 2,,cleste artigo, em que a
Caixa Económica Federal ou. qualquer outra instituição financeira seja
parte interessada,. serão analisados e decididos :pela Secretaria de
Acompanhamento Ecanomica do Ministério da ,Fatenda.

II - os servidores e empregados. requisitados por
órgãos cujas atribuições foram ira:Inferidas- para-o Ministério do Integração Nacional poderão permanecer à disposição . da referido Ministerio, aplicando-se-lhes e disposto no parágrafa único donrt. 22-da
Lei ite- 9.007, de 17 de março-de 1995;

Art. 21. A Lei tê 9.984; de 17 de julho de 2000,
passa a vigorar acrescida doS seguintes dispositivos:

III - o Ministério de DesetivolVirdento Agrária poderá requisitar servidores da Administração. Federal . direta para ter
exercício, naquele Órgão, independentemente da função a ser exercida.
Parágrafo único. Exceto nos Cisas previstos em lei e
•
até que se cumpram as condições definidas neste-artigo,. as regul.,
sições de servidores -para os Ministérios da Defeati e da Integração
Nacional serão irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas.
Art. 13. Fica alterada. para Fundo National Antidrogas - -FI.INAD a denominação do finda de Prevenção, Recuperação e dg Combate ao Abuso de Drogas-. PUNCAB„instittlició
pela Lei ri' 7.560, de 19: de dezembro de 1986, alterada •pela Lei n'
8.764, de 20 de dezembro de 1993, e ratificadopelaLein 2. 92.40, de
22 de dezembro de 1995, bem como transferida a sua gestão do
âmbito do Ministério da Justiça para a SecretariaNácional Aritidrogas
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Art. 14. -Fica alterada para funda da Ministério da
Defesa denominação do Fundo do Estado-Maior das Forças Armadas - Funde do EMFA, instituído pela Lei n" 7.448. de 20 de
dezembro de 1985.

§ '3' As autorizações serão concedidas à_titulo precário e por evento promocionaLqiiemão poderá. exceder o prato de
doze meses.

Art.-42
XVIII -: participar dá elaboração do Plano Nacional
rsos Hídricos e-supervisionar a sua implementação,
delt.ecu

NR)

"Art. 18-A. Fiéam criados,.pai• a,eketcície exclusivo
na ANA:
I - cinco CargoS Comissionados de Direção - CD,
•
quatro CD II;
sendo: mis CD
II - cinqüenta e dóis Cargos de Gerência Executiva
CQE, Sendo: cinea COEI: treze COE II, chita elrês COE
.
e uni COE IV;
III doze Cangin Comissionados de Assessoria CA, sendo: quatro- CAI, quatib- CA. II e quatro CA III;
IV - onze. Cargos Coniissionados de Assistência ,
ÇAS 'I; •
V- vinte e sete Cargos Condarsionades Técnicos - CCT
• Nr.
Parágrafo tlinCo. Aplicam-se aos Cargos de que- trata
este artigo as diapasições da Lei n' 9.986, de 18 de julho de
2000." (NR)

Art. 15. O art. 15 da Lei n t 5:604,-de 2 de setembro
de 1970, passa a, vigorar acrescido-do seguinte parágrafo único: •

Art. 22, Os prazos dos.eontratos a que se refere o-§
62: do art. 4 2, da Lei n"- 8 i45. de 9 de dezembro de 1993: vigentes cio
28 de agosto de 2000; poderão serprorrogadas. , unla :Mica vez; por
Mais doze Meses:

"Parágrafo-único, Aplica-se ao HCPA o regime de
impenhorahilidade- de seus bens, serviços e rendas," (NR)

Art. 23. A.Ici n" 9:112,,cle 10 de outubro de 1995.
passa a vigarar coai as- Seguintes alterações:

Art. 16.0 prdo a que se refere o art. 27,-da.:Lein"
9.650, de 27 de maio de 1998, fica prorrogado para 39 de junho-de
2003.
Art. 17. A Lei n' 9.883. de 7 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Átt.

§ j2 - ai-ri-sideram - se tens sensíveis :05 [tens de USP
aiiRlo ós bens -de uso na área nuclear, química e biológica:
" (NR)

Diareck, cnierar
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"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°9.986, de 18 de julho de
2000. passa a vigorar com as seguintes alterações: •
"Art. 8' O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor
regulado pela respectiva agência, por um período de quatro
meses, contados da exoneração ou do término do seu mandato.

-. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua

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

publicação.

§ 1 2 O Poder Exeeutivo disporá- sobre . as competências, a organização e o -funcionamento-da CAMEX.

ço de 2001.

2' A SecretariajExecutiva 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.
-

Brasília-2 de abril de 2001; 180' da Independência
e 113". da República.

Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 3.765. de 6 de mar-

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Celso. 4afer

Art.-29. Q-art. 181 da- 1-eitie 9.790, de 23-de-março de' 4999, passa -a -vigorar com á seguinte ¡edição:

DECRETO N' 3.761. DE 2-DE ABRIL DE 2001
§ 2 9 Durante o impedimento, o ex-dirigente ficara
vinculado à agência, fazendo jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu.
§ 49 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' O disposto no § 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 e 2001, consignadas ao Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP, para o Ministério do Esporte e
Turisino, mantida a mesma classificação orçamentária, expressa por
categoria de programação em seu menor nível, observado o disposto
no § 2' do art. 3' da Lei n' 9.811, de 28 de julho de 1999, e no § 2'
do art. 3' da Lei n' 9.995, de 25 de julho de 2000, 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.

"Art. 1.8. AS pessoas jurídicas de direito privado
sem fins hicrativoa, qualificadas Coin- bise-em outros diplomas legais, poderão-roirdificai-Se conto Organizações -da
SoCiedade Civil de Interease Público, desde que atendidos
-aos requisitos para tanto eligidós, sendo-lhes assegurada A
-manutenção simultânea dessas qualificações; até cinco anos
cornados da.data de vigência desta Lei.
§ l''Findo.o.praio de cinco anos. a.pessoa jurídica
interesSada em manter a:qualificação -prevista. nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia- automática
de suas qualificações-anteriores.
" (Nk)
Art. 30. Ficam convalidados os atos-praticados com
base na Medida Provisória n' 2323-30. de 27 de-março de 2001.
An. 31. Esta Mádida Provisória.entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 32. Revogam-se o § do art. 9" da Lei n'
6.634, de 2 de maio de 1979;.q art. 13 da, Lei n°7.853, de 24 de
outubro de 1989; os §§ 1 9•,..2' e 5' do art. 18 da Lei n'7.998, de 11
de janeiro de 1990;-o § 2' do art. 3' (MULO 8.036„ de- 11 de ntitio
de 1990; o inciso Ido art. 10 da Lei n" 8.167, de 16-de janeiro de
1991: os arta. 6', 7', 63, 64, 65, 66, 77.-84 e 86-da Lei n' 8212, de
24 de julho de 1991; oS .arts. 7' e 8' da Lei n 2-8.213, de 24 de julho
de 1991; a Lei.n'-8.954. de 13 de dezembro de 1994; o. inciso I do
art. 1 9 da Leiti° 9.112, de 10 de outubro de 1995: o art. 3' da Lei n'
9.257, de 9 de janeiro de 1996; -os .§§ 3' e 42 -do -art. 7 2 , os-arte.
10, os §§ 2', 3' e-4 2 do-art. 14, a alinew"b" do inciso V e o parágrafo
único do-art. 18; os-arts. 20, 23, 25, 26, 30.38 e '62-da Lei ng-9.649,
de 27 de maio de 1998; -os arts. 17 e 18 da Lei n' 9.984,.de 17 de
julho de 2000. e a Medida Provisória n°2.123 .30. de-27 de março de
2001.

"Art. 59. A exploração de jogos de bingo. serviço
público de competência da União, será executada, direta ou
indiretamente, pela Caixa Econômica Federal em todo o
território nacional, nos termos desta Lei e do respectivo
regulamento." (NR)

DECRETON°' 3.780, DE 2 DE ABRIL- DE gol
Acresce parágrafo ah art. 88 das Norma§
do Cerimonial Público, aprovadas pelo Decreto n° 70.274, de 9 de março de 1972, e
revoga o Decreto n' 3.765, de 6 de março
de 2001.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso .da
atribuição que lhe confere o art. 84, incito IV, da Constituição.

§ 120 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
Ilscalunamento Vertical constante do Anexo à Lei n' 5.809, de 10 de
outubro de 1972.

Art. 120 art. 88 das Normas do Cerimonial Público.
aprovadas pelo Decreto n" 70.274. de 9 de março de 1972, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 2°, renurnerando-se o atual parágrafo
único para § 19:

§ 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.

' "4 2, Em face de notáveis e relevantes serviços
prestados ao País pelri.autoridade falecida o-período de luto
a que se refere o caput poderá ser estendido, excepcionalmente, por até sete dias." (NR)
•

An. 1 , A autoridade que instaurar inquéritos administrativos
disciplinares que resultarem na demisSão cassação de aposentadoriadestituição de cargó em comissão ou de função comissionada de —
servidores, por infração aos incisos IX, X. XI, XII, XIII, XIV e XVI
do art. 117, e-incisos I, IV. VIII, ut. x. XI e XII do art. 132, todos
da:Lei 8.112, de 11 de.dezembro de- 1990, encaminhará os re,J
feridos processos à Secretaria cla 'Receitàl Federá do Ministério da
Fazenda, para fins de extração de cópias das-peças de interease fiscal
com Vistas à. instauração do procedimento de fiscalização, em autos
apartados, e posterior deVoltiçãci do processo disciplinar -à origem, no
prazo de trinta dias contados do seu recebimento.

Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua.publicação.
Brasília, 2 de abril de 200l; 180' da Independência e 113' da
República.
-FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
.
Manos Tavares
DECRETO DE29 DE MARÇO DE 2001
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor-da Companhia Docas do Ceará, crédito suplementar no valor de R$
339:000.00, parada fins que especifica.

DECRETA:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, etendo em vista
á autorização contida no ,art.11, inciso I, alínea "á". n' 10.171.
de 5-de janeiro de 2001,
DECRETA:
_ Art 1 1 Eica,abertia ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n" 10.171, de 5 de.janeiro de 2001. crédito suplementar nó
valor de R$ $$9.000,00 (trezentoa e trinta e nove mil reais), em.favor
da Companhia DocaS -do Ceará - CDC, para atender à prograrnação
constante do Anexo I 'a _este Decreto.
Art. 2' 'Os recursos necessários 4 execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de anulação parcial de dotação -or--çarneritária de outro projeto da empresa, Conforme-indicado no Anexo,.
II a este Decreto.
—
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de su 'a publicação.
—
-Brasília. '29 de março de 2.001. 180 dá Indelieridêricia e 1132
da República.

'FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Games Dias

39000 - M/N/STERIO DOS TRANSPORTES

ANEXO I

momum DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

. CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AE FONTES R.S. 3,00

QUADRO SINTESE POR PUNCOES
26 TRANSPORTE
QUADRO SUTESE POR SUBFUNCOES
784 TRANSPORTE HIDROVIARIO

1 339.000
332,000

QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS
0235 CORREDOR NORDESTE

1 339.000

255050 S/NTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
39210 CCMPANH/A DOCAS DO CEARA

I, 339.000

MORO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE /NVEST/MENTO

ORCA° : 39000 — WINISIIRIO hos- iltANSPOIUMS'
UNIDADE :39210 --CMANS/AISOCAS no - cmará
ANEXO I
•
PROGAANA DE 1.14A333110 458ÉLEMENTACRO)

TOTAI. DO ORGAO R$ 339.000

TOTAL

D-ÉCRETA:

FERNANDO-HENRIQUE CARDOSO
PearcePareine

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.

',AGRO

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das-atribuições
que lhe confere o art. 84, incisolV, da Conatituição.

Brasília, 2-de abril de 2001; 180' da Independência
e 113' da República.

§ 4' O quadro de servidores do INDESP fica transferido para o Ministério do Esporte e Turismo.
Art. 26. 0-art. 59 da Lei n 2 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

Dispõe sobre a remessa, à Secretaria da
Receita "Federal do Ministério da Fazenda,
dos processos'alministrativos disciplinares
que especifica.

333.000

TOTAL. DA:UNiDADE

clárnziO. state:Cena
.aimmisos. os TODAS Às :i•oteras
1.,00

339.00

QOADND sirresc toa ÉUNCOES
Ri TRANSPORIE

1 339..000

QUAOPO SIErtst, POR spartareccS

zsi: min-tare:má tricutovnaio

QUAD133 SINTZSE: POR PROORRNAS
:0233 OCRRLOSILNORDISIE'

cruaiDa0 SIINESt P014 ránas t-ratatos pt t SPISA
495 imensos- no orteriatatmo DC IMVl3TIiJTO.

-335,000.
I. 339.000
335.000
339,000
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PIN

p

Atenta

39000 - MINIsimal0 DOS TRANSPORTAS
~MO
UNIDADE 29210 - ~PANAI& DOCAS DO CIAM

39000 - su posTARIO DOS TRANSPORTEI
39210 - calamina DOCAS DO CASPA

ORGAO
DePro os

ANIXO II
PROGRAMA DE ~Ala°

cm/TO NorUMANTAR

1

FoCum011 Da IODAM AS rama

pROGRAmi DC nuumLao (tueLLNLINTAcAo)

-

TOTAL DA DAIDADi RA 339.000

9.41, 00

QuADRO SINTAM PM
25 TRARZ PORTA
co

II

/

N

O

U

D

co

F
T

rosecocs

I 339.000
I 339.000
I 339.000
I 339.000
I 339.000

QUADEO 113111 PC* soaroscoas
744 TRAINSPORTI RIDADVIAKI0

E
PRZ,JRAMA/ACAo,S,,PTITULGipRomyro

pROGRANATICA

=ADITO SUPLIIENTAR
~RIOS Dl TODAS &A PONTAS - R$ 1,00

wancrLamemú

VALOR

5

QUADR0 SMTIMI ma mosaaaws
0235 COMIAM ~DEM
-CIOADRO PINTAM POR ParEWS a MAMO. De DAM"
495 eamos DO ~MITO DA IMMITINEITO

E

F

p

0235 COmuuMA Nammlop

PROJETOS

26
744
26
' ,-,4

0235

3502

DRAGAGEN NO PORTO De AMATALLIA (Cl)

0235
..-

302

DRAGAGEM NO PORTO DE FORTALEZA
,TE, - 14.7. ESTADO DO CEARA
DRAGAGEM REALIZADA (MIL FP)

339.000
339.000

4 I

INV

90

O

339.000

: 39000 - NINISTERIO DOS TRAIMPORTIM
09~0
" OPIDROS 39210 - COMMARIA DOCAS DO CLARA

495
CPADITO SuPLAMANTAR

~AO I I
339.000

T;;TAL - INVEST/MENTO

ORGA0 :

RECURSOS Da TODAS AS TONTAS - RA 1, 00

OS TRARAIAD (CANCELIMENTO)

.

39000 - IMAISTERIO 005 TRAIMpaRTill

G

M

1

N

O

K.

C

D

e

E
ANEXOU

FUNC.

CREDITO SUPLEMENTAR
PAOGIUMA DA TRAALL210 (cANCLLAMPETO)

PROGRAMA/ACAO/SUISTITULO/PRODUTO

PROARAMATICA

RACURIoll DR TOCAI AS VOS* - 54 1,00

,

T

VALOR

s
E

F

TOTAL DO 0~0 AO 339.000
GUANO SINTAS& PoR
26 TRANSPORTA

rareou

I

339.000

0239 CONIEDOR leOlusures

3311.000
PROJETOS

QUADRO SINTAS& POR 5IMIONC0I6
744 TiumanORTL EICADvIARIO

339.000

QUADRO SINTESZ POR PROGRANAS
0235 CcARCDOR NORDISTA

339.000

QUADRO SINTAS! POR UNIDADE' OACAMMTARIAS
39210 COMPAREIA DOCAS DO CLARA

33A.000

26
764
26
7 04

0235

5490

0235
0001

5490

•
DERACCAGEM NO PORTO Da TORTALIzA (CL)

339.000
339.030

DERROCAGEM NO POPTD DE FORTALEZA
(CE) - NO ES1ADO Do CEARA
DERROCAGEM REALIZADA (M')
I

QUADRO S/ATIAL PaR ~TAS a CAUPOI Da INDSPASA
495 =anum DO oacamarro DC rer.MATINANTO
TOTAL

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
MENSAGEM
N/ 293, de 29 de março de 2001. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconsmucionalidade n' 2 411.
N/ 294.de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Supremo Tribunal
Federal de informações para instruir o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n/ 2.418.
N/ 295. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisória n/ 2.143-31. de 2 de abril de
2001.
N/ 296. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados Unidos da América nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamento
de Alcântara, celebrado em Brasília, em 18 de abril de 2000.
N/ 297. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei que "Altera o art. 339 do Decreto-Lei
n/ 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
N/ 298. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei que -Altera a redação do art. 2/ da
Lei n/ 8.137. de 27 de dezembro de 1990".

I

339.000

I

331.000

N' 301, de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional de cópia do Decreto de 28 de março de 2001. que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de RS
5.000.000400. em favor do Mirustério da Defesa, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento".
N' 302. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional de permissões para explorar. pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos do Ministério das
Comurucações e entidades:
I - Portaria n°791. de 28 de dezembro de 2000 - Rádio
Clube FM Arenápolis Ltda.. na cidade de Arenápolis-MT:
2 - Portaria n' 792. de 28 de dezembro de 2000 - Rádio
Regional Centro Norte Lula, na cidade de Lucas do Rio VerdeMT:
3 - Portaria n' 793. de 28 de dezembro de 2000 - Rádio
Educadora Vale do Acará Ltda., na cidade de Torué-Açu-PA: e
4- Portaria n°795, de 28 de dezembro de 2000 - Rádio Som
da Terra Ltda., na cidade de Alta Floresta-MT:
N' 303. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Na
cional de permissões para executar, pelo prazo de dez anos. sena
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, conforme os
seguintes atos do Ministério das Comunicações e entidades:
1 - Portaria n°810. de 28 de dezembro de 2000 - Fundação
Educativa e Cultural Areias Brancas, na cidade de Posse-GO;
2 - Portaria n' 813, de 28 de dezembro de 2000 - Fundação
Cultural e Educacional Santo Afonso, na cidade de Coronel Fabriciano-MG:
3 - Portaria n°816, de 28 de dezembro de 2000- Fundação
Anui Pinto na cidade de Eunápolis-BA: e
4 - Portaria n' 817, de 28 de dezembro de 2000 - Fundação
Nossa Senhora das Dores, na cidade de Dores do Indaiá-MG.
N' 304. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento Congresso Nacional do ato constante do Decreto de 26 de março de 2001, que
"Outorga concessão às entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 -RÁDIO E TELEVISÃO ROT1ONER LTDA.. na cidade
de Curitiba-PR:
In3

N/ 299. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional de cópia do Decreto de 23 de março de 2(8)1. que "Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor global de R..$ 15.795.4581)0. para
reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes".

30

139.000

O
49

339.000

TOTAL - INVESTIMENTO

N/ 300, de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao rongresso Nacional de cópia do Decreto de 27 de março de 2001. que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa. crédito suplementar no valor de R$ 1.093.0751)0. para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente".

4 INV

2 - SISTEMA NATIVA DE COMUNICAÇÕES LTDA.. na
cidade de Pelotas-RS.
N' 305. de 2 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante do Decreto de 26 de março de 2001, que
"Renova concessão das entidades que menciona. para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências". As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - AM CIDADE DE FORTALEZA LTDA.. originariamente
Rádio Cidade de Fortaleza Ltda., a partir de 1* de maio de 1994 na
cidade de Maracanati-CT (onda média):
2 - FUNDAÇA0 PADRE PELAGIO - Rádio Xavantes de
Iparneri, a partir de 1 • de novembro de 1993. na cidade de IparneriGO (onda média);
3 - RADIO ALVORADA DE FtIALMA LTDA.. a partir de
1' de maio de 1994. na cidade de itialina-GO (onda média):
4 - RADIO INDEPENDENCIA DE GOIANIA LIDA.. a
partir de l' de maio de 1994. na cidade de Goiânia-GO (onda média):
5- SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA DE CAMPO GRANDE LTDA., a partir de de maio de 1994. na cidade de Campo
Grande-MS (onda média):
6- FUNDAÇAO EXPANSÃO CULTURAL. originariamente
Rádio Sociedade de Manhuaçu Ltda., a partir de 1' de maio de 1994,
na cidade de Manhuaçu-MG (onda média):
7- RADIO CLUBE DE CURVELO LTDA.. a partir de 1' de
maio de 1994. na cidade, de Curvelo-MG (onda média):
8 - ITA - NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA.. a partir
de 4 de maio de 1994. na cidade de Itaituba-BA (onda média):
9- RADIO ORIENTE DE REDENÇAO LTDA., a partir de
16 de abril de 1994. na cidade de Redenção-PA (onda média):
10 - RADIO BITURY LTDA.. a partir de de maio de
1994. na cidade de Belo Jardim-PE (onda média):
IO CULTURA DO NORDESTE S/A., a partir de
11 - RÁD
1' de maio de 1994, na cidade de Caruaru-PE (onda média):
12, - FUNDAÇAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS
IOS. originariamente Rádio Pajeti de Educação Popular
DOS REMÉD
Ltda.. a partir de de maio de 1994. na cidade de Afogados da
Ingazeirs-PE (onda média):
13 - RADIO TRES RIOS LTDA.. a partir de I° de maio de
1994. na cidade de Três Rios-RJ (oxida média);
14 - EMPRESA JOItNALISTICA NOROESTE LTDA.. a
partir de I t de maio de 1994, na cidade de Santa Rosa-RS (onda
média):
15 - RÁDIO SOCIEDADE RONDÔNIA LTDA.. a partir de
28 de maio de 1991. na cidade de Cacoal-RO (onda média):
16 - XVI - RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS
LTDA., a partir de 1' de maio de 1994, na cidade de Campos NovosSC (onda média):
17 - RADIO DIFUSORA SÃO JOAQUIM LTDA., a partir
de 11' de maio de 1994, na cidade de São Joaquirn-SC (onda média):
IS - 1FtÁDIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA.. a partir de II
de fevereiro de 1995, na cidade de Simão Dias-SE (onda média);
19 - TV OESTE DO PARANA LTDA.. originariamente IV
Carina Leda, a partir de 24 de dezembro de 1999. na cidade de
Cascavel-PR (sons e imagens).
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PORTARIA N5 294, DE 2 DE ABRIL DE 2001

Ministério da justiça
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N5 290, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o and° do Decreto n° 3.447, de 5 de maio de
2000. publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano. Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo n°
08000.012.491, de 2000. do Ministério da Justiça, resolve:
Expulsar do território nacional, na conformidade dos arts. 65
e 71 da Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, EDWARD IMASIKU
NDOPU, de nacionalidade narnibiana, filho de Justo Nclopu e de
Noimusa Ndopu. nascido na Namíbia, em 29 de junho de 1964,
residente no Estado de São Paulo, ficando a efetivação da medida
condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no País
ou à liberação pelo Poder Judiciário.
JOSÉ GREGORI.
PORTARIA N5 291, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere-o art.1° do Decreto n° 3.447.4e 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano. Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo n°
08000.004.568, de 2000, do Ministério da Justiça, resolve:
Expulsar do território nacional, na conformidade do art. 65
da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980. VICENTE DEL TRANSITO FLORES CERDA, de nacionalidade chilena, filho de Vicente
Del Transito Flores Cabrera e de Vitalina de La Rosas Cerda Espinosa, nascido em Santiago. Chile, em 4 de fevereiro de 1963.
residente no Estado do Rio de Janeiro.
JOSÉ GREGORI
PORTARIA N 5 292, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o art.1° do Decreto n° 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano. Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo n°
08000.018.100, de 1998, do Ministério da Justiça, resolve:
Expulsar do território nacional, na conformidade do art. 65
da Lei n° 6.815. de 19 de agosto de 1980, JORGE ALFONSO CORRF A RARAHONA, de nacionalidade chilena, filho de Jorge Rafael
Correu Polan e de América Gualolda Barahona, nascido em Rengo.
Chile. em 7 de novembro de 1960. residente no Estado deSão Paulo,
ficando-a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena
a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário.
JOSÉ GREGORI
PORTARIA N° 293, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O MINISTRO DO ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 10 do Decreto n° 3.453, de 9 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União, Seção I, do dia 10 de
maio do mesmo ano, e tendo em vista o constante dos respectivos
processos do Ministério da Justiça, resolve:
Declarar que voluntariamente perderam a nacionalidade brasileira, por terem inequivocamente se expressado nesse sentido, as
seguintes pessoas, nos termos do art. 12, § 40 Inciso II, da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n°
3, de 7 de junho de 1994 e do art. 22, Inciso I, da Lei -n° 818, de 18
de setembro -de 1949:
CREMILDA DE MORAES TOLEDO, que passou a assinarse CREMILDA TOLEDO LEE, natural do Estado de Minas Gerais,
nascida em 30 de novembro de 1937-, filha de Olavo Toledo dá Silva
e de Maria de Moraes Toledo, adquirindo a nacionalidade coreana
(Processo n° 08000.015324/2000-62);
DIRKELIEN JAENETTA SUZANNA ENTING, natural do
Estado do Paraná, nascida em 14 de outubro de 1962, filha de Klaas
Enting e de Harmina Suzanna Veldman Enting, adquirindo a nacionalidade neerlandesa (Processo n° 08000.0175302000-95);
JURUCÉ LUIZ FREIRE COSTA, natural do Estado de Pernambuco. nascido em 26 de outubro de 1948, filho de Ubirajara de
Vasconcelos Costa e de Mana José Freire Costa, adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n° 08000.017535/2000-30);
MONICA VOIGT, que passou- a assinar-se MONICA HÃRTINGER. natural do Estado de Santa Catarina, nascida em 23 de
outubro de 1968, filha de Nivaldo Voigt e de Elvira Voigt, adquirindo
a nacionalidade austríaca (Processo n° 08000.014201/2000-12);
OSCARINA SOARES DOS SANTOS, natural do Estado do
Espírito Santo, nascida em 1 de junho de 1953. filha de Oscar Soares
dos Santos e de Lucia Maria de Jesus, adquirindo a nacionalidade
neerlandesa (Processo n° 08000.014202J2000-59) e
ROSANGELA APARECIDA CAMATTA. natural do Estado
de São Paulo, nascida em 2 de março de 1958, filha de Benedito
emana e de Maria Benvinda Franco de Moraes, adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n° 08000.014203/2000-01):
JOSÉ GREGORI

DANIELA MARIA ALVES DE MESQUITA., natural do Estado de Santa Catarina, nascida em 28 de fevereiro de 1979, filha de
Antonio Alves de Mesquita e de Maria Rosa Alves de Mesquita,
adquirindo
a
nacionalidade
austríaca
(Processo
n°
08000.020750/2000-18):
ELIANA CRISAFULLI, natural do Estado de São Paulo,
nascida ein 31 de março de 1965. filha de Rodolfo Crisafulli e de
Paolinn Crisafulli, adquirindo a nacionalidade austríaca (Processo n°
08000.0207l/2000-62):
JOAO BATISTA PANOSSO, natural do Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 24 de junho de 1961, filho de Luigi Panosso
e de Olivia Balestrin. adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n°
08000.020753/2000-51):
LECILDES CONCEIÇÃO LEITE, que passou a assinar-se
LECILDES LEITE BRANDSTATTER. natural do Estado da Bahia.
nascida em 11 de novembro de 1954, filha de Antonio Letieres Leite
e de Euníce Maria da Conceição, adquirindo-a nacionalidade austríaca
(Processo n° 08000.020755/2000-41) e
MARIA DE ,PATIMA ALVES VIANA, que passou a assinar-se MARIA DE FÁTIMA VIANA DYCZEK. natural do Estado
de Pernambuco, nascida em 16 de fevereiro de 1958, filha de José
Ivanildo Braga Viana e de Rosilda Alves Viana. adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n° 08000.019532/2000-31).

O MINISTRO DO ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 10 do Decreto n° 3.453, de 9 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União, Seção I, do dia 10 de
maio do mesmo ano, e tendo em vista o constante dos respectivos
processos do Ministério da Justiça, resolve:
Declarar que voluntariamente perderam a nacionalidade brasileira, por terem inequivocamente se expressado nesse sentido, as
seguintes pessoas, nos termos do art. 12, § 40 Inciso- II. da Constituição, com redação dada pela Emenda-Constitucional-de Revisão n°
3, de 7 de junho de 1994-e do art. 22. Inciso I, da Lei n°818, de 18
de setembro de 1949:
CLEISE MALENA SARAIVA PIMENTEL, natural do Estado do Pará, nascida em 6 de janeiro de 1971, filha de Cléo Araujo
Pimentel e de Nadi Saraiva Pimentel, adquirindo a nacionalidade
neerlandesa (Processo n° 08000.015498/2000-25);
MARIA ANTONINHA NEYHAUS, que passou a assinar-se
MARIA ANTONINHA NEYHAUS METZ, natural do Estado do Rio
Grande do Sul, nascida em 7 de junho de 1964, filha de João Pedro
Neyhaus e de Maria Irma Maldaner Neyhaus, adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n° 08000.017552)2000,77);
ROBERT MATTIAS, que passou a assinar-se ROBERT
MATTIAS MARTIN, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido
em 15 de março de 1970, filho de Bjõrn André Martin (pai adotivo)
e de Inger Margareta Martin (mãe adotiva), adquirindo a nacionalidade- sueca (Processo n° 08000.019013/2000-72):
ROSA MARIA STAUB, natural do Estado do Rio Grande do
Sul, tiascida em 26 de maio de 1954, filha de Alfonso Staub e de
Atina Cecilia Staub, adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n°
08000.019012/2000-28);
VALEZ BATISTA DE OLIVEIRA, natural do Estado doPiauí, nascido em 25 de agosto de 1967, filho de Raimundo Batista
de Oliveira e de Domingas da Silva, adquirindo a nacionalidade
neerlandesa (Processo n° 08000.019011/2000-83) e
WALDIRENE MARIA DOS SANTOS, que passou a assinar-se WALDIRENE MARIA BECKER, natural do Estado de Pernambuco,.nascidaem 1 de julho de 1971 , filha de Margarida Eva dos
Santos, adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n°
08000.019010/2000-39).

JOSÉ GREGORI
DESPACHO DO MINISTRO
Em 2/de abril de 2001N 15 - Ref.: Procésso n° 08000.018.436/92-21. Interessado: JOÃO
PEDRO NEVES DIAS. Despacho: Nos termos do Decreto n°
3.447/2000, e consoante parecer da Secretaria Nacional de Justiça.
indefiro o pedido de revogação d" o decreto de expulsão.
•
JOSÉ GREGORI
(Of. El. n5 100/2001)

_SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 30-de -março de 2001
N5 202 - Ref.: Ato 'de Coneentração n 08012.004145/00-16 R
' equerentes: Varro International, Inc -e- Taboscope Inc. Advs. Pedro
Dutra e Outros. Acolho a Nota Técnicade fls., aprovada pelo Diretor.
do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr.
Darwin Corrêa, cujos reditos passará a integrar eáta decisão, como
sua motivação. Opino, conseqüenternente,•pela- aprovação do ato, sem
restrições, devendo este processo ser encaminhado ao - Conselho Administrativo- de . Defesa Econômica. - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6° do .art. 54 da. Lei 8.8$4/94.

JOSÉ GREGORI
PORTARIA N 295, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O MINISTRO DO ESTADO DA, JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 1° do Decreto n° 3.453, de 9 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União. Seção 1, do dia 10 de
maio-do mesmo ano, e tendo em vista o constante dos respectivos
processos do Ministério da Justiça, resolve:
Declarar que voluntariamente'perderam a nacionalidade brasileira. por terem inequivocamente se expressado nesse sentido, as
seguintes pessoas, nos termos do art. 12, § 40 Inciso II. da Constituição. com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n°
3, de 7 de junho de 1994 e do art. 22, Inciso I, da Lei n° 818, de 18
de setembro de 1949:
CYNTIA SIMÕES, natural do Estado de São Paulo. nascida
em 26 de setembro de 1978, filha de Paulo Guimarães Luz Simões e
de Susanne Rosalina Von Dobschutz Simões, adquirindo a nacionalidade neerlandesa (Processo n° 08000.001197/2001-03);
ELZA MARIA SOUSA DOS SANTOS, natural do Estado
de Goiás, nascida em 12 de fevereiro de 1963, filha de Ananias Dias
dos Santos e de Maria de Nazaré Souza Milhomem, adquirindo a
nacionalidade neerlandesa (processo n° 08000.001198/2001-40); .
GENILDA CORREA DE SOUZA, natural do Estado do Rio
de Janeiro, nascida em 21 de abril de 1976, filha de Aderaldo de
Souza e de Ambrosia Corrêa de Souza, adquirindo a nacionalidade
neerlandesa (Processo n° 08000.001199/2001-94):
IDALMAR GASPAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR,
natural do Estado da Bahia, nascido em 1 de agosto de 1974, filho de
Idalmar Gaspar Rodrigues da' Silva e de Ana Maria de Castro Rodrigues, adquirindo a nacionalidade alemã (Processo n°
08000.001200/2001-81);
IVONE MONTEIRO DE SOUZA, natural do-Estado do Pará, nascida em 24 de junho de 1967, filha de José Monteiro de Souza
e de Maria Iolanda de Souza Monteiro, adquirindo a nacionalidade
neerlandesa (Processo n° 08000.001201/2001-25) e
LUCIA HELENA BELIA, que passou a assinar-se LUCIA
HELENA SAILER, natural do Estado de São Paulo. nascida em 27
de janeiro de 1956. filha de Cesario Bei ja e de Lidia Juncioni Belia,
adquirindo a nacionalidade alemã (Processo ri° 08000.001202/200170).
JOSÉ GREGORI
PORTARIA N' 296, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O MINISTRO DO ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 1°-do Decreto n° 3,453; de 9 de maio de
2000, publicado no- Diário Oficial da- União, Seção L .do dia 10 de
maio do mesmo ano, e tendo em vista o constante -dos respectivos
processos do Ministério da Justiça. resolve:
Declarar-que voluntariamente perderam a nationalidade brasileira, por terem inequivocamente se expressado nesse sentido, as
seguintes pessoas, nos termos do art. 12. -§ 40 Inciso II, da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n°
3, de 7-de junho de 1994 e do -art. 22, Inciso I, da-Lei n° 818, de-lã.
de setembro de 1949:
CLAUDIO ROGÉRIO RODRIGUES, natural do. Estado de
São Paulo, nascido em 17 de fevereiro de 1969, filho d.e•Milspnloão
Rodrigues .e-de- Santina Femandes.:Rodrigues.tadquirindo,a--nacio
nalidade alemã (Processo n° 08000.020749/2000-93):

N' 203 - Ref.: Ato .de Concentração n° 08012.008790 199-76. Re,
querentes: Nutre Informática S/A -VoyagerInternet Ltda. Advs:-Crisdano Romano e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls.. aprovada-pelo
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE,
Dr. Darwin 'Corrêa, cujos termos passam a integrar esta decisão, como
sim motivação. Opino, conseqüentemente, pela :aprovação do ato, sem
restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho- Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6°-do art. 54- da Lei $.884/94.
N' ;404 - Ref.: Ato. de Concentração- n°.08012:005669/2000-79. Requerentes: Uralita Indústria e -Comércio :Lida e Maristela Indústria e
Comércio S.A. Advs. Luiz Antônio D'Arace Vergueiro e Outrós.
Acolho a Nota Técnica de fls.. aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Danvin Corrêa, cujos termos-passam a integrar esta decisão. como sua motivação.
Opino. conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem. restrições, devendo este processo ser encaminhado-ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE. em cumprimento ao disposto no § 6°-do
art. 54 da Lei 8.884/94.
N' 205 - -Ref.:: Ato de 'Concentração -n° 08012.006580/2000-20: Requerentes: Protech do Brasil Lula - e -Renrier Da :Pont Tintas' Au- ,
tomotivas e - Industriais S.A. Advs. Flávio Lenicrá -Belliboni e-Outros,
Acolho a. Nota Técnica -de fls., aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica DPDE, Dr. Darwin Corrêa, cujos termoâpassam.a integrar esta decisão; como. suamotivaçào.
Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem restrições,-devendo este procetso:serencaminhado ao Conselho Administrativo-de
Defesa Econômicaem cumprimento,m? disposto no § 6`'clo
art. 54 da Lei $.884/94.
•
'N' 206 Ref.: Ato-de Concentração 'n' 08012006971/2000-44. Requerentes:- Pbpart SE2 -Lida. e Sociedade Anônima de Eletrificação
.
da-Paraíba- - Srielpa. Advs. Rafael Fabbri D' Avila- e- Ontrcis. Acolho .• •
a Nota Técnica de fls.. aprovada pela Diretor do' Departamento de/
Proteção e Defesa Econômica: - DPDE, Dr. Daávin Corrêa. c4rs
termos passam mintegrar esta- decisão. , conio sua motivação. Opino,.
conseqüentemente. pela- aprovação do ato, sem- restriçóes, devendo
este processo ser:encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa.
Econômica —CADE,em.eumprimentO ao disposto -no--a 6° do art: 54
da Lei 8.884/94,
.
.
N5 207 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.003921/2009-13 Requerentes: Telefónica Publicidad e InforMación S.A e Guia Local
Networks S.A. Advs., Tile Ainaral de Andrade e. Outros. Acolho a
Nota Técnina de fis., aprovada pelo- Diretor do . - Departamento
Proteção e Defesa :Económica , - -DPDE, Dr. Darwin. -Corrêa, citkáS
termos :pastam. a . integrat.esta-decisão, Como' Sua Motivação..Dpino,.
conseqüentemente:. péla aprovação dó até; .sem restrições'. devendo.
este processo ser énçaminhado ao-CónselhoAdminiattatjvq . dó:Defesa -
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N° 20v R:1 Ato de Conceniração n" osoinoirs'ooss Re.
Indit.,tr..:is Quitai...as e F. Meia. e Comércio
Lida. Ad.s. J..c D Chiaru Ferrem, da Rosa e Outros. Acolho a
Nut. 1 cciu.a d, tia.. apro,,ida pelo Duetur do Departamento de
imsçao e Dolosa Imonomisa - DPDL, Dr. Darisin Correu. cujos
tennos passam .1 integrar esta decisão, como sua motivação. Opino.
consequentemente, pela aprovação do ato, sem restrições, devendo
este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa
Económica - CADE, em cumprimento ao disposto no § 6° do art. 54
da Lei 8.884/94.
\' 209 Rei. Ato de Concentração n° 08012.007162100-33. Requerentes. Geral de Concreto S/A e Concreto e Argamassa Paulista
Ltda. Advs. Jose Inumo Gonzaga Franceschim e Outros. Acolho a
Nota Rema de fls.. aprovada pelo Diretor do Departamento de
Proteção e Defesa Econômica - DPDE. Dr, Danviri Corréa. cujos
termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação. Opino.
consequentemente pela aprovação do ato, sem restrições, devendo
este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, em cumprimento ao disposto no §6° do art. 54
da Lei 8.884/94.
\'' 2.! 7 Rd^ Ato de Concentração n° 08012.005510'2000 54. Re
Inc e Philipp Brothers Chemicals. Ins. Advs. José
Alk lio Gunsali,:s da Mona e Outros. Acolho at Nota Técnica de fls.,
Do.tor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Daratin Corrêa. cujos termos passam a integrar
esta deusa°. como sua motivação. Opino. conseqüentemente, pela
aprovação do ato. sem restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
em cumprimento ao disposto no § 6° do art. 54 da Lei 8.884/94.
N° 211 • Ref.. Ato de Concentração ir 08012.006226/2000-03. Requerentes. lhe Thomson Corporation. Recai Elsevier Inc. e Harcourt
General. Inc. Adss, Amadeu Carvalhaes Ribeiro e Outros: Acolho a
Nota Tecnica de fls.. aprovada pelo Diretor do Departamento de
Proteção e Defesa Econômica - DPDE. Dr. Darwm Corrêa, cujos
termos passam a Integrar esta decisão, como sua motivação. Opino,
conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem restrições, devendo
este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE. em cumprimento ao disposto.no § 6° do-art. 54
da Lei 8.884/94.
N° 212 Ref • Ato de Concentração n°08012 0046 7 0/2000-86 Re_inerentes Thomson Information Services Inc., Interavia A.C1 e The
Deposito:), Trust Clearmg Corporation. Advs: Aurélio Marchini
Santos c Ou.* Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo Diretor
do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr.
Dans in Corrêa, cujos termos passam a integrar esta decisão, como
sua motivação. Opino. conseqüentemente, pela aprovação , do ato, sem
restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administratn o de Defesa Económica CADE, em cumprimento ao
disposto nu § 6" do art. 54 da Lei 8.384194.
N' 213 - Ref.. Ato de Concentração n°08012.002128,2000-99. Requerentes: lhe Thomson Corporation - Marquesa Acquisition Corporation e Primark Corporauun Advs. Amadeu Carualhes Ribeiro e
Outros. Acolho a Nota Tecnica de fls., aprovada pelo Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa Economma - DPDL, Dr. Danvrn
Corrêa. cujos termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação. Opino. conseqüentemente, pela aprovação do ato. sem restrições. devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6" do ao 54 da Lei 8.884/94.
• N 5 214 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.000012/2001-04 Requerentes. \'N1.' N.V, Artur Acqaisition, Inc e Acnielsen Corporation. Adis. Tubo E. do Egito Coelho e Outros. Acolho a Nota
Tes nica de fls.. aprovada pdo Diretor do Departamento de Proteção e
Defesa Económica - DPDE. Dr. Darwin Corrêa, cujos termos pasSam
a integrar esta decisão. como sua motivação. Opino, conseqüentemenv, ar, ação do ato. sem restrições, devendo este processo
s.:i encaminhado au Conselho Administrativo de Defesa Econômica (-ADE, mi cumprimmto as; disposto no § 6 0 do art. 54 da Lei
8 88494

N' 217 • Ref.. Ato de Concentração if 08012.007004/2000-08. Requerentes: Tyson Foods, Inc e 113? Inc Advs. Eduardo Caminati
Anders e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo
Diretor do Departamento de Proteçãoe Defesa Económica - DPDE,
Dr. Domam Corrêa, cujos termos passam a integrar esta decisão, como
sua motivação. Opino. conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem
restrições, devendo este- processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Económica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6° do art. 54 da Lei 8.884/94.
N' 218 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012. -000374/2001-97. Requerentes: Scania Latin Ainerica Lida e Battistella Administração e
Participações S.A - Apaba. Advs: Luciano Inácio de Souza e Outros.
Acolho a Nota Técnica, de fls., aprovada pelo- Diretor do -Departamento de Proteção-e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Darwin Corrés, cujos termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação.
Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem restrições.-devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE, ern cumprimento ao disposto no § 6°-do
art. 54 da Lei 8.884/94
N' 219 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.00000412001-50. Requerentes: Henkel Kgaa e Ecolab Inc. Advs: Marcelo Calliari e Outros. Acolho a Nota Técnica de aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Darnin
Corréa, cujos termos passam a integrar esta-decisão, como sua moti, ação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem restrições, devendo este processo ser' encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6°-do art. 54 da Lei 8.884194.
N' 220 - Ref.: Ato de 'Concentração n° 08012:005656/2000-08. Requerentes: KPMG Consulting; Inc, KPMG Consultoria S/C e KPMG
Corporate Finance. Advs. Eugênio da Costa e Silva, Cássio Portugal
Gomes F" e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE,
Dr. Darwin Corrêa. cujos termos passam 'aintegrar esta decisão,- como
sua motivação. Opino. conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem
restrições, devendo este processo. ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. em crimpr : mento ao
disposto no § 6° do art. 54 da Lei- 8.884/94.
N 5 221 - Ref.: AM de Concentração a' 08012.00564812000-53, Requerentes: -Indústrias Gessy Lever, Marc:ílio 'Tavares dó Melo, Roraildo Tavares de Melo, Clóvis Nôbrega Lima, Vinício Tavares de
Melo, Virgílio 'Tavares de Melo, Sá, Au Tarares 'de Melo, Terezmha
Tavares. da Costa Cara alho. José 'Tavares Costa Carvalho, frase Tas ares_de Melo. Marcos Tavares Costa Carvalho,Jorge Tavarçs Costa
Carvalho. Artur Tavares Costa, Beatriz Tavares Costa Carvalho e
Tavares de Melo Participações Ltda. Advs, José Alberto-Gonçalves da'
Mona e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls.. aprovada pelo Diretor
do Departamento de Proteção e Defesa Econômica DPDE, Dr,
Darwin Corrêa, cujos termos passam a integrar esta decisão. como
sua.motivação Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato. sem
restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6 0 do art. 54 da Lei $.884194.
N' 222 - Ref • Ato de Concentração n°08012.000586/2001-74. Requerentes' Prímula Empreendimentos e Participações Ltda. e Serial
Comércio e Representações Ltda, Advs: Lauro Celidonio Neto e
Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo Diretor do
Departamento de Proteção-e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Danvin
Corrêa. cujos termos passam a. integrar esta decisão, como sua motivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem restrições, devendo este processo ser encaminhado. ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento .ao
disposto no § 6° do art. 54. da.Lei S.884194.
N' 223 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.005654/2000-19. Requerentes: Tafisa . Brasil SiA e Brascan Brasil SIA. Advs: José Augusto Regazzitu e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada
pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica DPDE. Dr. Darwin Corrêa, cujos termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação
do ato, sem restrições, com a ressalva de ocorrência de apresentação
intempestiva, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica CADE. em cumprimento ao
disposto no §. 6° do-art. 54 da Lei 8.884/94.

N' 215 - Ref.. Ato de Concentração n" 08012.001988/2000-13. Reqa,i,ntcs. Somo, Concreto Ltda. Superrnix Concreto S,A e Coceg
ormic to S.A. AM s. Jos, Inato Gonzaga Franceschim e Outros.
Acolho a Nota 'retruca de fls., aproN.ada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Darwin Corrêa. cujos termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação.
Opino, consequentemente, pela aprovação do ato, sem restrições, devendo-este processo ser encaminhado ao Conselho Admirustrativo de
Defesa Econômica - CADE. em cumprimento ao disposto no § 6° do
art. 54 da Lei 8.88494.

N' 224 Ref.. Ato de Concentração n°08012.000086/2001 , 32. Requerentes: Terra Networks S/A e Bumeran .Com. Internacional Holdings Limited. Advs: Cristiano Romano e Outros. Acolho a Nota
Técnica de fls.. aprovada pelo Diretor do Departamento de-Proteção e,
Defesa Econômica DPDE, Dr, Darwin Comia, cujos termos' passam
a integrar esta decisão, como -sua- motivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, -sem restrições, devendo este processo
ser encaminhado ao Conselho Admhustrativo de Defesa.Econômica CADE; emascumprimento ao disposto no § 6° do art. 54 da Lei
8.884/94.

N' 216 Ref. Ato de Concentração n° 08012008380 , 99-34 Requerentes Psinet do Brasil Lida e Domain Acesso e Serviços Internet
Ltda. Advs. Cristina de Hollanda e Outros. Acolho a Nota Técnica de
Os.. aprovada pelo . Diretor do Departamento de Proteção e Defesa
Econômica - DPDE. Dr Darwin Corrêa. cujos termos passam a
integrar esta decisão, como sua motivação Opino. conseqüentemente,
mia aprovação do ato, sem restrições, devendo este processo ser
-ncam inhado ao conselho eurlminmrativo de Defesa Econômica
AN- em . umprimento as, disposto no § 6" do art 64 da Lei
•
8.884,94

N' 225 - Ref.: Ato de Concentração n°08012.000158/2001-41. Requerentes: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SIA e
Light Serviços de _Eletricidade S/A Advsr Eugênio da Costa-e Silva
e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo 'Diretor-do
Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE, Dr. Darwin.
Corrêa. cujos termos passaria a integrar esta decisão, como -sua. motivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do alo, sem restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, eni curnprimento ao
disposto rio § 6°'do art. -54 •-dã Ui-8,884/94.

N 2 226 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.005351.2000 . 98. Requerentes: Plapart Lida. e Companhia Energética da Borborema Celb Advsr Rafael Fabbri D' Avila e Outros. Acolho a Nota Técnica
de fls.. do Senhor Diretor do Departamento de Proteção e Defesa
Econômica - DPDE, Dr, Darwin Corrêa, cujos termos passam a in.
regrar esta decisão, como sua motivação. Opino, consequentemente.
pela aprovação-do ato. sem restrições. com a ressalva de ocorrência
de apresentação intempestiva, devendo este processo serencaminhado
ao Conselho Administrativo de Defesa ^Econômica - CADE, em cumprimento ao disposto no § 6° do art. 54 da Lei '8.884/94.

N' 227 - Ref.: Ato de Concentração n°08012.006170/99-11. Requerentes: United Technologies Corporation, International Comfort Products Corporation, Titan Acquisitions Ltd e International Comfort
Products do Brasil Ltda. Advs.: José InácioGonzaga Franceschini e
Outros. Acolho a Nota Técnica de fls.. aprovada pelo Diretor dó
Departamento de Proteção e Defesa-Econômica - DPDE, Dr. Darwin
Corrêa. cujos termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação: Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato. sena restrições. devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6° do art. 54 da Lei 8.884/94.
N' 228 - Ref.: Ato de Concentração n°08012.006735/2000-28. Requerentes: Mse Laminares and Composites, Inc. e Tekno S. rA Construções Indústria e Comércio. Advs: José Augusto Regazzini e Ou
troa. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo Diretor do De.
parlamento de .Proteção e Defesa Econômica - DPDE. Dr Darwin
Corrija', cujos termos passam a integrar esta decisão, conto sua motivação. Opino. conseqüentemente. -pela aprovação do ato. sem restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de' Defesa Econômica' - CADE. em cumprimento ao
disposto no § 6° do -art. 54 da Lei 8.884/94.
N' 229 - Ref.: Ato de Concentração n°08012.007043/2000-05. Requerentes: Dover Resources Inc. e Eleven Comércio e Exportaçã,
Ltda. Advs: José AugustoRecazzini e Outros. Acolho a Nota Técruca
de fls., aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção ' e Deksa
Econômica— DPDE, Dr. Darwiti Corrêa, cujos termos passam a
integrar esta decisão,.como sua motivação. Opino, conseqüentemente,
pela aprovação do ato, sem restrições. devendo este processo ser
encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômiea -•
CADE, em cumprimento ao disposto no § 6° dó art. 54, da Lei
S.S84/94.
N' 230 - Ref.: Ato de 'Concentração n'08012.00569912000-85. Requerentes: Riverwoocl-Suzano Participaçêes Ltda. e Riverwood International Coporation. Advs: Andréa Lúcia Nazário Villare.s e Ostros. Acolho á Nota Técnica de fls.. aprovada pelo Diretor do Departamento dá Proteção e Defesa Econômica - DPDE. Dr. Darwin
Corrêa, Cujos termos passam, a integrar esta decisão, como sua mo.
tivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do aro. sem restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 'ern cumprimento ao
disposto. no § 6° do art. 54 da Lei 8.88494.
N' 231 - Ref.: Ato de Concentração .n°08012,005550,2000-04. Requerentes: Reliant Energy .Caymani Ltd:, Edf International S/A e Aes
Treasure Cove LM, Advstflavio Lemos Beliboni-e Outros. Acolho a
Nota Técnica de fls., aprovada pelo Diretor do. Departamento de
Proteção e Defesa Econômica - DPDE. Dr. Darwin Corrêa. cujos
termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação. -Opino,
conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem restrições. devendo
-este processo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa
Económica - CADE, em cumprimento ao disposto no § 6° do art. 54.
da Lei 8.884/94,
N' 232 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.005706/2000-49. Requerentes: Koch Industries. •Inc, e Paranapanema SA. Advs: Michael
Robert-ROyster, Patricia Azevedo e Outros. Acolho a Nota TécniCa de
Os., aprovada pelo Diretor do Departamento de . Proteção- e Defesa
Econômica - DPDE. Dr. Daravin Corrêa, cujos termos passam a
integrar está decisão, como sua motivação. Opino, conseqüentemente.
pela aprovação do ato, sem restrições, -devendo este 'processo ser
encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Eeonômica -CADE, em cumprimento ao disposto no § 6° do art ., 54 da Lei
-8.884/94.
N' 233 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012,005738/2000.-44. Requerentes: SmithKline Beecham ple e Block Drug Company-Inc.
Advs: Fábio Amaral Figueira. Luciano Emmanoel ^Manh^ães de Azevedb-e Outros: Acolho a Nota Técnica de fls.. aprovada pelo Diretor
do Departamento .de Proteção e -Defesa Econômica.- DPDE, Dr.
Darwin Corrêa, cujos termos passam a integrar esta 'decisão, como
sãs motivação. Opino...conseqüentemente. pela-aprovação do ato, sem.
-restrições, -devendo este processo sér encaminhado ao Conselho Administrativo- de Defesa Econômica- CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6° do .art.. 54-da Lei 8,884/94,
N' 234 - Ref.: Ato de 'Concentração n° 08012.096873/99-21. Requerentes: Nutec Informática S/A. e Planet do Brad Comércio e
Serviços de Informática Ltda, Advsr Lorena de Castro Abreu e Silva
e Outros. Ernmonfortnidade-coin a Lei n° 8.884/94 é o' Capitulo VIIIdo Regulamento das Competências da Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria/MJ n o. 849, de 22 de setembio de
2000, acolho a .manifestação aprovada pelo Senhor Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica. Dr. Darwin Corrêa.
Defiro o pedido de tratamento confidencial de informações, nos termos .. .da nota .téehiCa de lis. - •
N' 235- - Ref.: Ato de Concentração. n° 08012.006452/2000-86. Requererités: Conipanhia Suzano de Papel e Celulose, Suzano Quínima
Ltda, Unipar - União de IndriStrias Petroquímicas S.A e Recobras
Química S.A. - Petroquisa. Advs. Ubiratan Manos. Carlos Francisco
dó Magalhães. Mario Jorge CabraFe OutroSErn conformidade com a
Leirm° 8.884/04-e-o- Capítulo-VII' do Reguirunenro-das-Competências
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da Secretaria de Direito Econômico. aprovado pela Portaria/MJ n°.
22 de wtembro de 2000, acolho a manifestação aprovada pelo
s /nitra Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica.
Pr Dtriirn rorrh Defiro o pedido de tratamento confidencia] de
inf, r-mações. nos termos da nota técnica de fls.
N . 236 • Ref.: Ato de Concentração n° 08012.005675/2000-26. Re.5k Sinns tímida/g Technologies Ag..Siernens Cerberus Se.
armes Ltda. Selma Pointe Ltd. Elma Serviços Gerais e Representação Ltda. Graber Sistemas de Segurança Ltda e Techsystem Sistemas Integrados Ltda. Advs: José Carlos Magalhães Teixeira Filho e
:Amos. Eia Lonformidade Lom a Lei n" 8.884,94 eu Capitulo VIII do
Regulamento das Competências da Secretaria de Direito Econômico,
aprovado pela Portaria/Mi n°. 849. de 22 de setembro de 2000.
ai.alho a manifestação aproa ada pelo Senhor Diretor do Departamento
de Proteção e Defesa Econômica. Dr, Darwin Corrêa. Defiro, parcialmente. o pedido de tratamento confidencial de informações, nos
termos da nota técnica de fls.
237 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.001745/00-79. Requerentes: Terra Networks Brasil S.A e MS Internet Serviços Offline
I tda Advs . Cristiane Romano e Outros. Em conformidade com a Lei
n- a 104494 e o Capitulo VIII do Regulamento das Competências da
secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria/MJ n° 849.
de 22 de setembro de 2000. acolho a manifestação aprovada pelo
Senhor Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica,
Darwin Corrêa Defiro o pedido de tratamento confidencial de
informações, nos termos da nota técnica de fls.
N' 238 • Ref.: Ato de Concentração n° 08012.010080/99-33. Requerentes: Terra Networks Brasil S.A e Easyway Integradora de Sistemas Ltda. Advs: Cristiane Romano e Outros. Em conformidade com
a Ler n° 8.884/94 e o Capitulo VIII do Regulamento das Competências da Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria/MJ n°. 849, de 22 de setembro de 2000, acolito a manifestação
aram ali pelo Senhor Diretor-do Departamento de Proteção e Defesa
nonómii.a. Dr Danam Corrêa. Defiro o pedido de tratamento coafidemial de Informações, nos termos da nota técnica de fls.
N" 239 - Ref Ato de Concentração n° 08012.007495/99-11. Requerentes Nutee Informatica 5, A e Netville Comurucações Ltda
Ad/ s. cristiane Romano e Outros. Em conformidade com a Lei n°
53494 e o Capitulo VIII do Regulamento das Competências da
Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria/MJ n°. 849,
de 22 de setembro de 2000, acolho a manifestação aprovada pelo
Senhor Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica.
Dr. Darwin Corrêa. Defiro o pedido de tratamento confidencial de
informações, nos termos da nota técnica de fls.
N 2 240 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.000642/2001-71. Requerentes l'nited Pareci Serv ice. Inc. e Fritz Companies. Inc. Advs.
Marido Procómo Calliari e Outros e Outros. Em conformidade com
a Lei n° 8 884/94 e o Capítulo VIII do Regulamento das Competências da Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria MJ n°. 849, de 22 de setembro de 2000, acolho a manifestação
aprovada pelo Senhor Diretor do Departamento de Proteção e_Defesa
Econômica, Dr. Darwin Corrêa. Defiro- o pedido de tratamento confidencia] de informações, nos termos da nota técnica de fls.
N 9 241 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.000831/2001-43. Requerentes: Ohl Participações em Infra, Estrutura S.A, Obrascon Huarte Laia SIA e Autovias SIA. Advs: Aurélio Marchini .Santos, José
Carlos Ferreira de . Oliveira Filho e Outros. Em conformidade com a
Lei n° 8.884/94 e o Capítulo VIII do Regulamento das Competências
da Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria/MJ n?.
549, de 22 de setembro de 2000, acolho a manifestação aprovada pelo
Senhor Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica.
Dr. Darwin Corrêa. Defiro o pedido de tratamento confidencial de
informações. nos. termos da nota técnica de tis.
N° 242 Ref.. Ato de Concentração n° 08012.003829/2000-45. Requerentes . Ituntsman Petrochemical Corporation e The Dow Cherimai Company. Advs: José Augusto Regazzini e Outros. Em conformidade com a Lei n°8884/94 e o Capítulo VIII do Regulamento
das Competências da Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela
Portaria/MJ n° 849, de 22 de setembro de 2000, acolho a manifestação aprovada pelei Senhor Diretor do Departamento de Proteção
e Defesa Econômica. Dr. Darwin Corrêa. Defiro, -parcialmente, o
pedido de tratamento confidencial de informações, nos termos da nota
técnica de fls.
N° 243 Ref.. Ato de Concentração no 08012.005202,2000-29. Requerentes. Coopera Brasil Lida e Bayer S.A. Advs: Fernanda Pinella
Arbex e Outros. Em conformidade com a Lei n° 8.884194 e o Capitulo VIII do Regulamento das Competências da Secretaria de Direito Econômico, aprovado pela Portaria/Mi n°. 849. de 22 de setembro de 2000. acolho a manifestação aprovada pelo Senhor Diretor
do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dr. Darwin Corrêa Defiro o pedido de tratamento confidencial de informações. nos
termos da nota técnica de fls.
N2 244 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.006675/00 ,32. Requerentes: Águia Branca Participações Ltda., Companhia.Importadora
e Exportadora Coimes. Itaguaçu Comércio e Participações Ltda
Vitonawagen S A. Comércio e Serviço de Automóveis. Advs: -Dan
Markus Kraft e Outros Em conformidade com a Lei n°8.884/94 e o
Capitulo VIII do Regulamento das Competências da Secretaria de
Direito Econômico. aprovado pela Portaria/MJ o°. 849, de 22 de
setembro de 2000 acolho a manifestação aprovada pelo Senhor Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dr. Darwin
(-..rréa Delir,' pedido de tratamento confidencial de informações.
nos termos da nota técnica de fls.

N 2 245 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.000970/2001-77. Requerentes: Recofarma Indústria do Amazonas Ltda e Sucovalle Sucos e Concentrados do Vale S.A. Advs: Bolívar Moura Rocha e
Outros. Em conformidade com a Lei n°11:884/94 e o Capitulo VIII do
Regalamentadas Competências da Secretaria de Direito Econamieo.
aprovado pela Portaria/MJ ri°. 849, de 22 de setembro de 2000.
acolho a manifestação aprovada pelo Senhor Diretor do Departamento
de Proteção e Defesa Econômica. Dr. Darwin Corrêa. Defiro o pedido
mie tratamento confidencial de informações, nos tennos da nota técnica de fls.
N' 246 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012.005186/2000-74. Requerentes: Deutsche Telekorn AG e Debis Humaitá ITServices Latin
America Ltda. Advs: Viviane Nunes Araújo Lima, Fabiana Carra de
Azambuja e Outros, Em conformidade com a Lei n° 8.884/94 e o
Capítulo VIII do--Regulamento das Competências da Secretaria dê
Direito Econômico, aprovado pela Portaria/MJ n°. 849. de 22 de
setembro de 2000, acolho a manifestação aprovada pelo Senhor -Diretor do Departamento de Proteção e Defesa .Econômica. Dr. Darwin
Corrêa. Defiro, parcialmente, o pedido de tratamento confidencial de
informações, nos termos da nota técnica de . fls.
N2 247 - Ref.: Ato de Concentração n°08012006960/2000-64. Requerentes: Time Marketing Store Worldwide Latin Consulting Ltda e
Rocha Azevedo Marketing Promocional Lula. Advs: Renato Stetner e
Outros. Acolho a manifestação de fls., aprovada pelo Senhor Diretor
do Departamento de Proteção e Defesa Econômica. Dr.Danvin Corrêa. Determino o arquivamento do presente Ato de Concentração..por
perda de objeto, devendo ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Económica - CADE: para as providências de sua
alçada.
(Of. El. n 2 43/2001)
Em 2 de abril de 2001
N2 262 - Ref.: Processo Administrativo if 08012.002371/98-40. Representante: Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo - SINOG. Representado: Conselho Regional de Odontologia do
Paraná. Aprovo a manifestação de fls.. adotada pelo Sr. Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dr. Darwin Corrêa,
integrando suas razões à presente decisão, como sua motivação. Determino. pois. a temesse deste processo administrativo ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE. para julgamento. nos
termos do art. 39 da Lei n° 8.884/94, por entender caracterizada a
Infração prevista no art. 20. I c/c artigo 21, IL ambos da referida lei.
PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO
(Of. El. n' 44/2001)

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
PORTARIA N 2 17. DE 30 DE MARÇO DE 2001

IX - declaração do requerente, por escrito. dê que informara
ao Ministério da Justiça. eventuais alterações com relação a denominação. mudança de endereço ou substituição do responsável pela
unidade que executa serviços de microfilmagem.
Art. 4° -Os documentos referidos no art. 3°. incisos L.Ii. III e
VIII, só serão aceitos em cópias perfeitamente legíveis e devidamente
autenticadas.
Art. 5° A publicação da concessão de registro. no Diário
Oficial. servirá como prova de registro.
Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Fica revogado: a Portaria
58. de 20 de junho de
1996.

e

- LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
(Of. El. n2 7/2001)
DESPACHOS DA SECRETÁRIA
Em 28 de março de 2001
-Considerando o.dispostana Lei n° 9.790. de 23 de março de
1999. no Decreto n° 3.100, de 30 de. junho de 1999.-e na Portaria n°
361. de 27 de julho de 1999. DEFIRO oa pedidos de qualificação
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público das entidades a seguir relacionadas. em razão de que as mesmas atenderam
aos requisitos estabelecidos‘pela Lei n° 9.790:
I. ADEBRAS. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BRASIL SUDESTE. com sede na cidade de SAO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO. Estado de Minas Gerais - CGOCNP.I
n°03 975.282/0001-30-- (Processo Mi n°08000.003841/2001-70):
CREDAÇAO. com sede na cidade de CAMPINA GRANDE, Estado da Paraíba - CGC/CNPJ n° 03.378.22010001-41 (Processo MJ n° 08000.003003/2001-041;
III. FORÇA JOVEM DE SAO SEBASTIÃO - FOJOSS, com
sede na cidade -de .BRASILIA - Distrito Federal - CGC/CNPJ
04.317.008/0001-37 - (Processo MJ n° 08000.004051/2001.)0);
IV. FUNDAÇAO FÁBRICA DE SOLIDARIEDADE, com
sede na cidade .cle -SANTOS, Estado de São Paulo - CGC/CNPJ
03.560.011/0002-03 - (Processo MJ n° 08000.003150/2001-76);
V. FUNDAÇAO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - FUNTEC. com sede
na cidade de RECIFE. Estado de Pernambuco - CGC/CNPJ n°
02.679.328/0001-01 - (Processo MJ n° 08000.004183/2001-33);
VI/ INSTITUTO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO
À CIDADANIA - IATEC, com sede na cidade de-RECIFE. Ratado de
Pernambuco - CGC/CNPJ n° 04.174.523/0901-05 - (Processo Mi n°
08000.002901/2001-37).
Considerando o disposto na Lei n°9.790. de 23-de março de
1999, no Decreto n° 3.100. de 30 de junho de 1999,-e na Portaria n"
361, de 27 de julho de- 1999. INDEFIRO os pedidos de qualificação
coma Organiiação da Sociedade Civil de Interesse Público das entidades a seguir relacionadas. ent razão de que as mesmas não arco'deram ao disposto no art. 6°. § 3°1 da Lei n° 9:790:
I. INSTITUTO-DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO MEIO AMBIENTE com sede na cidade de CUIABA.
Estado do Mato Grosso - CGC/CNPJ 01.051.51810001-17 - (Processo MJ n° 08000.002820/2001-37);
II. PRO VIVER OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS.
com sede na-cidade-de SANTOS. Estado de São Paula - CGOCNPJ
n° 68.025.576/0001-47 - (Processo MJ n° 08000.002900/2001-92).

O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUSTIÇA - SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições legais e,
considerando ser da competência desta Secretaria conceder o
registro e proceder a-fiscalização do exercício da atividade de microfilmagem de documentos, em conformidade com o parágrafo único do art. 15 do Decreto e 1.799. de 30 de janeiro de 1996, combinado cana o art. 12. inciso VIII, da Estrutura Regimental do MiELIZABETH SCISSEKIND
nistério da Justiça, aprovada pelo Decreto n° 3.698.. de 21 de- dezembro de 2.000, resolve:
(Of. El. n2 25/2001)
Art. 10 Determinar que as empresas e os serviços notariais .é
de registro que exerçam atividade de microfilmagem de documentos,
Departamento de Estrangeiros
ficam obrigados a se registrar neste Ministérianos termos-do art. 15.
parágrafo único. do Decreto n° 1.799. de 30 de janeiro de 1996.
DESPACHOS DO DIRETOR
Parágrafo único. Ficam, igualmente, sujeitos ao registro os
detentores dos documentos a serem microfilmados e bem assim órDEFIRO
os
presentes pedidos- de transformação dos vistoa
gãos públicos que microfilmem documentos para terceiros.
temporários V. em permanências definitivas, nos ternios do parecer
Art. 2° Determinar que o referido registro será concedido em
favorável do Ministério do Trabalho e Eli/prega
caráter-provisório, transformando-se em definitivo, dentro de um ano.
Processo ri° 80004016703/2000-70 - Victor Suarez Zarracina Vaise, durante esse período, não houver comprovação de irregularidade
careci
ou denúncia formal confirmada em processo, contra o mquerente.
Processo n°8460-069435/2090-71 - Miguel Anget Garcia Lascurain
Art. 30 Determinar que os pedidos de registro devem ser
Valero, Isabel Maria Femandez Mei/data Angel Garcia Lascurain
formulados por meio de requerimento escrito, dirigidos à Secretária
Femandez, Malte -Garcia Lascúrain .Fernandez -e Pabro Garcia LasNacional de Justiça, os quais serão encaminhados à CoordenaçãocuraM . Femandez
Geral de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação deste Minis-Processo n? 8509-000405/00-01 - Koji Tsucla-e Notiko.Tsuda
tério, situada na -Esplanada dos Ministérios. Anexe ir, sala 211. CEP
70064-901.-em Brasília-DF, acompanhados dos seguintes documentos
INDEFIRO es presentes pedidos. diante da-rescisão dos-cone informações:
tratos de trabalho queensejai-am.a liberação dos. vistos:
I - documento comprobatório da existência legal da requeProcesso n° 8000-017020/99.44-- Jose tuis . Gainzarain Gonzalez
rente. com as respectivas alterações, devidamente registradas;
-Processo :n° 8377-000817/9932-- Raftion Casais Vidal
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacionaida PesProcesso n° 8505-006872/99-43---Cynthia- Lynn Tragge Lakra
soa Jurídica, no Ministério da Fazenda-- (CNPJ);
Processe) n° 8000-002434/00-30 -Alberto Gonzalez-Santos
III - em se tratando de serviços notariais e de registro,
Processo n° 8000-002435/00.00 - Maria Esther Navarro Morente
apresentação de-cópia do título de nomeação para-o cargo de titular e
Processo :n° 8000,003882/00ã3 - Anda] Fauly Piem&
substituto ou outro ato que comprove a existência do serviço notarial
Processo n° 8000-007898/00-87 - .Kirt Allen .Dickey. Loura !sela.
e de registro;
Dickey, Katatina Iria Dickey e-Colleen ViCtoria Dickey
IV - qualificação completa dos dirigentes da empresa. do
Processo n? 8000-012697/2000-81 .-Ignacio -Manuel AriasteDantaris
titular do serviço notaria] e de registro ou do detentor dos documentos
Irizarry
a serem microfilmados;
Processo n° 8009-013807/2000-22 - Jose Miguel Sentes Ruah e Dora
V - qualificação completa da pessoa responsável pela, uni-Grinberg
dade que executa serviços de microfilmagem;
VI - endereço completo da sede da empresa, do serviço
Determino o arquivamento dó presente -processo, por já ter
notaria] e de registro, ou do usuário do sistema de microfilmagem;
perdido seu objeto. posto que a prorrogação pleiteada: pelo estranVII - endereço completo do local da execução da microgeiro. referente ao ,processo n° 8505-005473/99-92. foi indeferida.
filmagem;
Processo-n° 8000-015363/2009;60 -Jong -Wook Park
.
VIII - relação completa do equipamento a ser utilizado na.
microfilmagem (convencional ou eletrônico), acompanhada da prova
INDEFIR0o presente pedido, por-falta do curnpriinento
de sua titularidade, comprovada por notas fiscais de compra ou do
exigências. junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
competente contrato de locação, leasing ou comodato, ou de qualquer
Processo n° .8505-005473/99-92 - Jong Wook Park, Jung Suk Park
outra espécie, devidamente válido;
,
'Sim, Seo Jin Park- e Seo Hoon Parir
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DEFIRO o presente pedido de prorrogação de prazo do visto
temporário que porta o estrangeiro referenciado, nos termos do-pa
recer favorável do Ministério do Trabalho e Emprego.
Processo n° 8000-002012/00-18 - Glenn Floyd Carpenter, até
11/03/2002
Nos termos da manifestação da Divisão de Permanência de
Estrangeiros e do parecer favorável do Ministério do Trabalho e
Emprego, DEFIRO o presente pedido de mudança -de empregador,
passando o estrangeiro da empresa. "S1EMENS LTDA.", situada em
São Paulo - SP, onde exerce a função de Cnordenador -de Séguros de
Grandes Projetos, para a empresa, 'TELA BRASIL SERVIÇOS DE
RESSEGURO S/C LTDA", situada em São Paulo - SP, para exercer
a função de Diretor Delegado, bem como a transformação do visto
temporário V. em permanente.
Processo n° 8000-012302/2000-41 - Diego Arnaldo Sosa Sosa, Petra
Sabine 1Cirschnick de Sosa, Daniel Augusto Sota Kirschnick e Diego
Henrik Sosa Kirschnick
Determino o arquivamento do presente pedido de prorrogação, pleiteado pelo estrangeiro, por já ter o processo perdido seu
objeto, motivo que ensejou tal pedido, salientando nova solicitação
Junto à este Ministério requerendo Transformação de Visto e Mudança de Empregador, referente ao processo de n° 08000012302/2000-41.
Processo n° 8000-004030/00-71 - Diego Arnaldo Sota Soszt, Petra
Sabine Kirschnick de Sota, Daniel Augusto Sota Kirschnick e Diego
Henrik Sosa Kirschnick
LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
(Of. El. n' 59/2001)

Divisão de Permanência de Estrangeiros
DESPACHOS DA CHEFE
Face as diligências procedidas pelo Departamento de Polícia
Federal, DEFIRO os presentes pedidos de permanência, nos termos
do art. 75, II, b, da Lei n° 6.815/80.
Processo n° 8444-008862/97-05 - Vera Luisa Munoz
Processo n° 8505-078641/97-24 - Wu Chaorong e Zheng Xiuqun
Processo n° 8335-000113/99-67 - Maria Wilma 'rala de Barboza
Face as diligências procedidas pelo Departamento de Polícia
Federal, DEFIRO os presentes pedidos de permanência, nos termos
do art. 75, II, a, da Lei n° 6.815/80.

Processo n° 8337-000588/99-35-- Pedro Carlos Guisandez
Processo n°8505-021305/0042 - Rick -Daniel Meyerson,

Processo- N° 08000.014514/2000-62 - Ryan Peter Webb , até
08/09/2001
_ Processo N° 08000.014517/2000-04 - Justin Mark Hunt, até
À vista dós novos elementos donstantes -dos .autos, torno' 138/09/2001
insübsistente o despacho indeferitério publicado noDiário-Dficial da
Processo N° . 08000.014520/2000-10 - Brandon Curtis Ellison, até
União de 11/09/98, página 09, Seção I, para conceder a.permanência
08/09/2001
definitiva, nos termos do art. 75; II, b,.da.Lei if 6.815/80.
Processo N° 08000.014523/2000-53 Aaron Campbell Bullock, até
Processo n° 8286-000053/9646 -'Gerrit Abker
-08/09/2001
Processo N° 08000.014528/2000-86 - Craig Aaron Housley, até
Face as diligências.,procedidas pelo Departamento de -Polícia
08/09/2001
Federal, DEFIRO o presente pedido de permanência, nos tentos do
Processo N° 08000.014529/2000-21 - Richard Perry Carter: até
art. 75, II, b, da Lein° 6.815/80, salientando, todavia, que verificado
08/09/2001
a qualquer momento o„abandono da prole, o-ato Poderá serrevisto.
Processo , N° 08000.014907/2000-76 - 13rad Ronald Dennis, até
Processo n°• 13280-002291/98-70 --NujoudHail-E1 Barldhi
28/09/2001
Processo N° 08000014915/200042 - Brady Lyrin Crabtree„ até
MARIA - OUVIA SACRAMENTO:DE MIRANDA ALVES
30/09/2001
Substituta
Processo
g° 08260.002392/00-75 - Spitzhart Markus. até
•
23/07/2002
DEFIRO o(s) presente(sJ ped ido(s)" de -prorrogação dós praProcesso N° 08280011368/00-80 - Hector Mauricio Osorio Hemanzos de estada.
dez, até 09/09/2001
Processo- N° 08000.014482/2000-03 - • Scott Arlo IVIadson, até
Processo
N°08280.011421/00-61- - Cesar Augusto Hidalgo Montoya,
08/09/2001
at4-1:49709/2001
Processo N° 08000.014488/2000-72 - Bryce kevin Andrews, até
Processo N° 08295.003413/00-27
Eloy- Pinto Apaza, até
08/09/2001.
16/08/2001,
Procesto N° 08000.014489/2000-17 Sean Christopher 8chantzen;
Processo
N°
08296.000176/00.13Walter
Miéhael Hajek, até
até. 08/09/2031
Processo N° 08000.014491/2000-96
Dtistin -1ens Nielsen, até 29/09/2001
ProCesso N° 08354.0019118/00-38 - Bernabe Alfredo Sanjortilai, até
08/09/2001
28/08/2001
Processo N° 08000.014495/2000-74. = Vincent Francis "Bernardo; até
Processo. N° 08364.003847/0040 - Robert. Michaer Balt e Minyr
08/09/2001
Anne-Ball, .até 15/06/2001
Processo N° 08000.014496/2000-19
Ron Robert Bailey,- .até
PrOCeSSO. N° 08460.028659/00-99---Mireya Horté-nci4 Caballero Vio08/09/2001
leta, até 02/08/2001
Processo N° 08000.014502/2000-38
Tyler Dermis Flake, até
08/09/2001
Processo N° 08460:028676/00-16 - Oscar Osmarty Gonzalez Delgado.
até 10/08/2001
Processo N° 08000.014504/2000-27 - Nepla Alan. Zufelt, -até
08/09/2001 Processo N° 08460.028703/00-89 Lineu Francisco da Rocha GuiProcesso N° 08000.014506/2000-16 - Daniel Morrison Phelan, até
marães, até 05/07/2001
08/09/2001
Processo N° 080á028711/00-15 -.Anthony Christophat Vargas CarProcesso N° 08000.014508/200043- - Jon Tyler Mahnberg, até .ranza, até 05/08/2001
08109/2001
Processo N° 08505.024521/00-66 - Masako Fukasawa, até
Processo No 08000.014509/2000-50 - Jasori Alan Johnson, até
12/07/2031
08/09/2001
Processo N° 08000.014517i2000-73 - Erich John Cook Bollers, até
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
08/09/2001
P/ Delegação de Competência
Processo N° 08000.014513/2000-18 - Beau John Beckanan, até
08/09/2001
(Of. El. n" 59/2001)

tfillrartilf
Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe 5°
integral da criança e do adolescente, com as m'
introduzidas pela Lei r1. 9' 8.242, de 12 de outub
A obra abrange os direitos à saúde, à vida, àll
à dignidade, às convivências familiar e comuni
à cultura e ao esporte.
Contém, ainda, temas polêmicos como guard
e medidas de proteção.
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Ministério da Defesa
COMANDO DA AERONÁUTICA
Gabinete do Comandante
PORTARIA N 2 238/GC6, DE 30 DE MARÇO DE 2001
Fixa a contribuição mensal obrigatória para
o Fundo de Saúde e para Assistência Social
da Aeronáutica.
() COMANDANTE DA AERONÁUTICA, de acordo com o
art 30. inciso VI da Estrutura Regimental do Ministério da Defesa,
aprovada pelo Decreto n° 3.466. de 17 de maio de 2000, tendo em
vista o disposto no art. 15 do Decreto n° 92.512. de 02 de abril de
1986 e o Decreto ri° 1.961 de 19 de julho de 1996. inciso II do art.
15 da Medida Provisória n° 2.131-3 de 27 de março de 2001, e
considerando o que consta do Processo n° 01-01/00612/01. resolve:
Art. 1° Fixar, a partir de 01 de abril de 2001, as seguintes
contribuições mensais obrigatórias:
a) Fundo de Saúde da Aeronáutica:
•
1 - 1,2% (um vírgula dois por cento) do somatório das
parcelas discriminadas no art. 10 da Medida Provisória n° 2.131-3. de
27 de março de 2001. para os titulares assistidos (militares ativos ou
inativos) ou seus pensionistas;
2 - 0,55% (zero virgula cinqüenta e cinco por cento) .. do
somatório das parcelas discriminadas no art. 10 da Medida Provisória
n° 2.131-3, de 27 de março 2001, para cada um dos dependentes.
b) Assistência Social da Aeronáutica:
1 • 0,1% (zero vírgula um por cento) , do somatório das
parcelas discriminadas no art. 10 da Medida Provisória n° 2.131-3, de
27 de março de 2001. para os militares ativos ou inativos e pensionistas.
Parágrafo Único. Para efeito deste artigo, a contribuição
mensal fica limitada a 3,5% (três vírgula cinco por cento) das bases
previstas no art. 25 da referida Medida Provisória.
Art.2° . Os militares em missão permanente ou transitória no
exterior, com mudança de sede, a partir de 1° de abril de 2001.
sofrerão a mesma contribuição mensal obrigatória, assim discriminada:
ai Fundo de Saúde da Aeronáutica:
1 4% (quatro por cento) do valor de sua retribuição básica
no exterior - para o militar:
2 - 1.5% (um vírgula cinco por cento) do valor de sua
retribuição básica no exterior - referente a cada um dos dependentes
que o acompanharem:
3 0,55% (zero virgula cinqüenta e cinco por cento) do
somatorio das parcelas referentes ao respectivo posto ou graduação.
discriminadas no art. 10 da Medida Provisória n° 2.131-3, de 27 de
março de 2001 - referente a cada um dos dependentes que permanecerem no Brasil.
b) Assistência Social da Aeronáutica:
(, 1% t zero virgula um-por cento) do valor de sua retribuição
no exterior.
Art. 3°. As contribuições arrecadadas de acordo com esta
Portaria rei ericrio em favor do Fundo de Saúde da Aeronáutica e da
,sistência Social da Aeronáutica, ambos da Gestão Fundo Aeronáutico.
Art. 4°. A contribuição devida por pensionista terá início aparta- da data em que fizer jus à Pensão Militar, de forma a não
o assar solução de continuidade nos descontos iniciados pelo militar.
Art. 5. Rekoga-se a Portaria n" 991GM6, de 18 fevereiro de
1998. publicada no Diário Oficial da União n° 36, de 20 de fevereiro
de 1998.
Ari 6' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA
(Of. El. n" 44/2001)

Ministério da Fazenda
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 30 de março de 2001
Processo n°: 17944.00028612001-65. Interessado: I-1, DANTAS - COMERCIO, NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIAS LTDA. Assunto: Contrato de Compra e Venda e Constituição de Hipoteca da embarcação
denominada "Rio Branco", celebrado entre a União e, H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda., em 18 de agosto de 1998,
por escritura pública lavrada no Livro n° 194. fls. 64. do Cartório do
Ofício de Notas. e Registro de Contratos Marítimos da Comarca do
Riu de Janeiro. Termo Aditivo de Rerratificação de Cláusula Financeira e de Substituição de Garantia Hipotecária. Despacho:Tendo
em vista a Nota n° 118:STN/COAFI. de 20-de fevereiro de 2001. da
Secretaria do Tesouro Nacional, e o Parecer PGEN/CJU n° 462,.de 15
de março de 2001, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aut, irmo a celebração do Termo Aditivo, observadas as formalidades de
praxe
(Of. El. n' 507,20011 -

Processo n°: 15492.000009/2001-92. INTERESSADO: BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A. ASSUNTO: Contrato de novação de
dividas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS a
ser celebrado entre a União e o Banco do Nordeste do Brasil S.A.. no
valor de RS 8.212.708,05 (oito milhões, duzentos e doze mil, setecentos e oito reais e cinco centavos), referido a 1°-de janeiro de
1997. a ser devidamente atualizado. DESPACHO: Com fundamento
na Lei n° 10.150. de 21 de dezembro de 2000, e tendo em vista os
Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, autorizo a contratação mediante a apresentação
das certidões negativas de débito pertinentes, na forma da legislação
em vigor.
Processo ri: 15492.002020/00-53. INTERESSADO: BANCO. MERCANTIL DE SAO PAULO S. A. ASSUNTO: Contrato de novação de
dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS a
ser celebrado entre a Uniao e o Banco Mercantil de São-Paulo S.A..
no valor de R$ 32.652.701,37 (trinta e dois milhões, Seiscentos e
cinqüenta e dois mil, setecentos e um reais e trinta e sete centavos).
referido a 1° de janeiro de 1997, a ser devidamente atualizado. DESPACHO: Com fundamento na Lei n° 10.150. de .21 de dezembro de
2000, e tendo em vista os Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a contratação mediante a apresentação das certidões negativas de débito
pertinentes, na formada legislação em vigor.
•
Processo n: 15492.00,2021/00-16. INTERESSADO: BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A, ASSUNTO: Contrato de novação de dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS a ser
celebrado entre a União e o Banco do Estado do Paraná S.A., no
valor de R$ 90.516.234,88 (noventa milhões. quinhentos e dezesseis
mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referido
a 10 de janeiro de 1997, a ser devidamente atualizado. DESPACHO:
Com fundamento na Lei n° 10.150. de 21 de dezembro de 2000, e
tendo em vista os Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a contratação mediante a apresentação das certidões negativas de débito pertinentes. na
forma da legislaçao em vigor.
Despacho: Aprovo o Parecer PGEN/PG N° 354/2001. de 22 de fevereiro de 2001, sobre o alcance do art. 32 da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Fundamento constitucional. Operações- de crMito. Competência do Senado Federal. Os ^limites do art. 30. As exigências do art. 32. Inaplicabilidade às empresas estatais não dependentes.
(Of. El. n2 510/2001)
Processo n°: 01600.002895/92-01. Interessado: USINA SÃO JOSÉ
S/A. Assunto: Contrato de Assunção. Reriegociação e Quitação de
Divida entre a União Federal é a USINA -SAO JOSE S/A, referente a
crédito decorrente do Programa Política de -Preço Nacional Equahzado - Açúcar e Alcool,-no valor de R$ 3.894.515,62- (três inilhoes.
oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e--quinze reais e sessenta e dois centavos), em 1° de julho de 2000, representado por
2.753 (dois mil- setecentos e cinqüenta e três)otivos HeP1E32000 e
1.141 (um mil cento e quarenta e um) ativos HCE-TE32001 - escriturados no Sistema Securitizar da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos-CETIP. Despacho: Com fundamento na
Lei n°8.029, de 12 de abril de 1990, no Decreto n° 1.647, de 26-de
setembro-de 1995. alterado pelos Decretos n° L785, de 11 de Janeiro de 1996, e n° 1.907, de 17 de maio de 1996„ no Parecer
STN/COARP/DICRE n° 103, de 21 de março de 2001, e 110 .res.pec ti vo Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo
a contratação.
Processo n: 15492.001988/00-62. INTERESSADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL. ASSUNTO:- Contrato de novação. de dívidas, do
-Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS a ser ce;,.
lebrado entre .a União e o Banco Central do Brasil, no valor de RS:
894.385,076,06 (oitocentos e noventa e quatro milhões, trezentos e
-oitenta e cinco mil, setenta e seis, reais-e seis centavos),, referido. a 1°
de janeiro de 1997. a ser devidamente atualizado. DESPACHO: Com
fundamento na Lei n° 10.150. de 21 -de dezembro de 2000, e tendo
em vista os Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da.Pro.
curadoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo,a contratação Mediante
a apresentação das certidões negativas de débito pertinentes, na forma
da legislação em viger.
(Of.- El. n2 509/2001)
Processo n°:,10951.001407/00-79. Interessado: INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IM13EL. Assunto: Contrato .de
Assunção e Compensação de Divida entre a União- Federal, a Indústria. de Material Bélico, do Brasil - IMBEL-e o Instituto Nacienal
de Seguro- Social - INSS. referente à- assunção, péla União, dos
débitos previdenciárias da IMBEL, no valor de R$ 95.128.307,01
(noventa e cinco Milhões, cento-e vinte e-oito mil, trezentos--e Sete
reais e um centavo), referido a 28 de fevereiro de 2001...Despacho:
Com fundamento na Lei n°9.639, de 25 de maio de 2001,ta Medida
Provisória-n° 2.103-38, de 23 de fevereiro^ de 2001.. no Parecer Conjunto STN/COARP/COAFI n° 78, de 09 de março ,de 2001, e no
respectivo Parecer da -Procuradoria-Geral dá Fazenda NaCiónal, au.torizo.a contratação.
Processo n°: 00400.001642/2000-21. Assunto: Arrendamento:de instalações portuárias de uso público - alfandegamento. Interessada
Ministérios da- Fazenda e dos Transportes e Advocacia-Geral da
União. Despacho: Tendo em vista o -constante do presente processo e
seus- fundamentos .conStitucionais. legais e infralegais. aprovo .o Parecer PGFN/CJU n 405/2001.
PEDRO-SAMPAIO MALAN
Processo n° :00400.001642/2000-21.
Assunto:Arrendamento-de instalações„portuárias de usopúblico alfandegamento.
Interessada:Ministéries da -Fazenda e dos Transportes e AdvocaciaGeral a.
.
Despacho:Tendo em vista o constante do presente processo e seus
fundamentos constituciormis, legaiS à infralegais. aprove o- Parecer
PGFNICJU .n° 405/2001.
AMAURY GUILHERME BIER
Interino
(Of. El. n' 511/2001)
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Processo n° : 10830.003601/91-93
Sessão de : 06/06/2000 Recurso n° : 090442 Acórdão n° : 20212198
Recorrente : EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO LTDA.
Recorrida-: DRJ-CAMPINAS/SP
Relator. : LUIZ ROBERTO DOMINGO
FINSOCIAL - O repasse de parte da receita obtida com a conciliação
de publicidade para a emissora de programação de televisão Pela
empresa repetidora do sinal de televisão constitui custo desta empresa, não podendo ser deduzido da base de cálculo do FINSOCIAL.
ALIQUOTA - A incidência do FINSOCIAL sobre-o faturamento das
empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços foi declarada constitucional (artigo 28 da Lei n° 7.738/89) pelo Julgamento
do Recurso Extraordinário n° 150.755-1 - DJ de 20.08.93. e das
majorações da alíquota até o patamar de 2% pelo julgamento do
Recurso Extraordinário n° 187.436-8 do Pleno do STF. Recurso- negado.
Processo n° : 1084Q.000240/96-64
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 103460 Acórdão n" : 202-12670
Recorrente : AGRÍCOLA MORENO LTDA.
Recorrida : DRJ.RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator; ANTôNIO CARLOS BUENO RIBEIRO
COFINS - CONSTITUCIONALIDADE - Não compete a este Colegiado manifestar-se sobre a alegada violação de _princípios constitucionais ou a ilegalidade da exigência desta contribuição, cuja
constitucionalidade já foi declarada pelo STF_na Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 1-1-DF. Recurso negado.
Processo n° : 11030.000788/96215
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 104282 Acórdão n° : 20212671
Recorrente : DALL AGNOL E CIA. LTDA.
Recorrida : DRJ-SANTA MARIA./RS
Relator ANTÔNIO CARLOS BUENO RIBEIRO
COFINS - 1) COMPENSAÇAO - Não há que se falar, quando verificado o completo aproveitamento dos créditos alegados pelo contribuinte para quitar débitos relativos a fatos geradores que não os
concernentes ao lançamento enfocado. 2) CONSTITUCIONAL1DADE - Não compete a este Colegiado manifestar-se sobre a alegada
violação de princípios constitucionais--ou a ilegalidade da exigência
desta contribuição, cuja constitucionalidade já foi declarada pelo STJ
na Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 1-1-DF. 3) JUROS
DE MORA - A desconsideração. pela autoridade singular. de alegações a respeito da consfitucionalidade ou legalidade de atos legais
que impuseram este consectário não constitui omissão, por se tratar
de matéria que escapa à sua esfera de apreciação. Ademais, sem
nenhuma pertinência a alusão ao § 30 do art. 192 da-CF/88, pois essa
disposição. além de ainda não regulada em lei complementar. reportase exclusivamente às taxas-de juros referentes às operações-de crédito
no âmbito do sistema financeiro nacional. 4) MULTA DE OFICIO E aplicável, em face da falta de iniciativa do contribuinte de adimplir.
sua obrigação para com a Seguridade Social. Recurso negado.
Processo n" ; 10930.000463/96-40
Sessão de : 24/0112001 Recurso n° : 105714 Acórdão n° ; 20212672
-Recorrente BERTIN E CIA. LTDA.
Recorrida nai-eumnaik/Pa
Relator ANTÔNIO, CARLOS BUENO RIBEIRO.
NORMAS PROCESSUAIS - MEDIDA JUDICIAL- A submissão-de
matéria 4. tutela -autônoma p- superior do Poder Judiciário, prévia-ou
posteriormente -ao. lançamento,,inibe o. pronunciamento- da-autoridade
adritinistrativa,sobre o mérito da incidência tributária em litígio. ReCurso não conhecido..
Processo-n°; 10980.009622/96-86
Sessão de : 07/11/2000 Recurso n° 106510 Acórdão
: 20212547
RecorrenteANDRAUS ENGENHARIA 'E CONSTRUÇÕES LTDA.
Recorrida : DRI-CURITIHA/Ff tRelator : ANTONIQCÁRLOSe.BUENO.RIBEIRO
NORMAS PROCESSUAIS - RETIFICAÇÃO DE ACORDO - ERRO
MATERIAL: Confirmado tratar-Se detnero eironiaterial.retifica-se.0
Acórdão n°202-11,426 visando a boa ordem ..processual. COFINS IMUNIDADE CONSTITUCIONAL - Legítima a incidência dacontribuição sobroo-faturamento dás empresas-que, operam-com-.energia
elétrica, serviços de telecomunicações: derivados de petroleo,_combustiveis..e minerais do .País. Inteligência de art. 155,- § 3° e/c.o aro
195, caput, androt . da- CE/88. Precedentes do STF. Recurso. negade.
Processo-n°: 10980.005822/97-12
Sessão- de 24101/2001 -Recurso n° . : 107767 Acórdão . n? : 202.12688
Recerrente : -BRASMEHL INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA.
Recorrida; DRI-CURMBA/PR
Relat.: ANTONIO CARLOS BUENO R
RIBEIRO
NORMAS-PROCESSUAIS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO
IDÊNTICO-.A OUTRO--JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADO-- C01-SA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO O art. 471 CPC
ostabelece que nenhum' juiz decidirá -novamente .as questões já- decididas, relativas .à enesmelide.-nãO podendo, em...consequência, serem novamente colocadas à apreciação-da autoridade julgadora administrativa.,Ao adentrar no4nérito de. matéria-sob et efeitos da-coisa
julgadar incorre a-autoridade administrativaTem."error in precedendo
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Processo n° : 13738.000442/95-27
Sessão de : 23/01/2001 Recurso rr' : 109451 Acórdão 0 : 20212678
Recorrente • ERTHAL IRMÃO CIA. LTDA.
Recorrida : DRJ-RIO DE JANEIRO/RJ
Relator • ADOLFO MONTELO
NoRMAS PROCESSUAIS - OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL - NULIDADE - Anula-se a decisão que deixou de apreciar o mérito ao
argumento de que houve renúncia à esfera administrativa, quando a
matéria levada a discussão ante o Poder Judiciário não é a mesma que
foi objeto do lançamento em sua totalidade. Processo que se anula, a
panar da decisão de primeira instância, inclusive.
Processo n° : 10480.014474195-07
Sessão de : 05/12/2000 Recurso n° : 110037 Acórdão n° : 20212640
Recorrente COPAI. COMERCIAL PERNAMBUCANA DE ALIMENTOS LTDA.
Recorrida : DRJ-RECIFE/PE
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
FINSOCIAL - EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO - As exclusões da base de cálculo do FINSOCIAL são aquelas expressamente previstas na legislação específica à contribuição. Consoante
enunciado da Súmula n° 94 do ST.I. a parcela relativa ao ICMS é
incluída na base de cálculo do FINSOCIAL. TAXA REFERENCIAL
DIÁRIA Sobre impostos e contribuições não pagos nos respectivos
prazos de vencimentos incide a Taxa Referendial Diária - TRD, a
titulo de juros de mora, no período compreendido entre 30.07.91 e
01.01.92. Recurso a que se nega provimento.
Processo n° 10109.000956/97-44
Sessão de : 24101/2001 Recurso n° : 110531 Acórdão
: 20212699
Recorrente SUPERMERCADO BOM GOSTO LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPO GRANDE/MS
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ L_ÓPEZ
NORMAS PROCESSUAIS - RETIFICAÇAO DE ACÓRDÃO - Verificada a tempestividade da peça recursal, cabe novo julgamento
para, em função desse evento, conhecer do recurso apresentado pelo
contribuinte e retificar o acórdão anteriormente protocolizado. DCTF
- MULTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA Não comprovada a entrega tempestiva das DCTF, é de se manter a
penalidade aplicada. Recurso a que se nega provimento.
Processo n° : 10830.001127/97-79
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 110748 Acórdão n° : 20212704
Recorrente : COPPI COMERCIAL LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARCOS VINÍCIUS NEDER DE LIMA
NORMAS PROCESSUAIS - DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO A
MENOR - A disputa somente pode ser suscitada no foro judicial. O
lançamento de diferenças somente é cabível quando configurada a
hipótese de recolhimento a menor do tributo. Depósito em garantia de
Juízo não se confunde com pagamento, não possibilita o lançamento
por homologação (CTN, art. 150. § 4 0 ) em relação aos valores depositados, nem toma dispensável a constituição do crédito tributário
pelo lançamento integral. Processo que se anula "ab initio".
Processo n° : 10830.001131/97-46
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 110750 Acórdão n° : 20212705
Recorrente : COPPI COMERCIAL LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARCOS VINÍCIUS NEDER DE LIMA
, NORMAS PROCESSUAIS - DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO A
MENOR - A disputa somente pode ser suscitada no foro judicial. O
lançamento de diferenças somente é cabível quando configurada a
hipótese de recolhimento a menor do tributo Depósito em garantia de
juízo não se confunde com pagamento, não possibilita o lançamento
por homologação (crN. art. 150. § 40) em relação aos valores depositados, nem torna dispensável a constituição do crédito tributário
pelo lançamento integral. Processo que se anula 'ah initio".
Processo n" : 13830.000513/98-31
Sessão de : 05/12/2000 Recurso n° : 110794 Acórdão n° : 20212626
Recorrente : COOPERATIVA AGRICOLA SUL-BRASIL DE BASTOS
Recorrida : DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
DCTF • MULTA - Exige-se multa pela omissão na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, quando a
contribuinte desatende intimação do Fisco determinado prazo para o
cumprimento de exigência que vise ao saneamento da omissão. Recurso a que se nega provimento.
Processo n° : 13962.000060/98-00
Sessão de : 23/01/2001 Recurso n° : 111112 Acórdão n° : 20212679
Recorrente • IRMÃOS FISCHER S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Recorrida • DRJ-FLORIANÓPOLIS/SC
Relator : ADOLFO MONTELO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL- NULIDADE - Não há
que se falar em nulidade .por cerceamento-do direito de defesa por
falta de embasamento legal ou errônea tipificação quando os faieis e o
enquadramento legal estão corretamente descritos no auto de infração
c. seus anexos. A matéria que deu origem à exigência fui arquitetada
pelo contribuinte cont previsão de sofrer o lançamento, e não teve
,p„dquer difi,.uldade em prumos er sua defesa. Preliminar de nulidade
rejeitada. IPI - CREDITOS BASICOS EXTEMPORANEOS - Não há

previsão legal para o contribuinte industrial se creditar extempo
raneamente do IPI sobre bens que adquiriu para: ativo permanente;
conservação de veículos; materiais para bso da administração d011
escritório: peças de reposição para maqqinário: e outros que não
comprovou terem sido consumidos no processo de industrialização
dos produtos de- sua fabricação. CORREÇÃO MONETÁRIA - Incabível, por falta de previsão legal; ao contribuinte lançar crédito a
seu favor na apuração do IPI de valores relativos a cálculo que
efetuou a título de correção monetária sobre: créditos básicos extemporâneos. saldo credores do imposto. créditos relativos a produtos
recebidos em período posterior ao de emissão da ^ hota fiscal de aquisição, e na entrada-por devolução de produtos próprios (período entre
a saída-e a devolução). Tais créditos, meramente escriturais, por sua
natureza, não se incorporam ao patrimônio do contribuinte. Precedentes cio -STF e do STJ sobre o assunto. COMPENSAÇÃO DA
INDEXAÇÃO Dg SALDO DEVEDOR - Indevida a compensação
como crédito do IPI relativa a valores da indexação de saldos devedores. A correção--monetária incide sobre o débito tributário devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso. Diferencia-se
do crédito escriturai, com o fim de fazer valer o princípio da nãocumulatividade. Recurso negado.
Processo n° : 11080.009523/98-27
Sessão de : 08/11/2000 Recurso n° : 112035 Acórdão -n o : 20212559
Recorrente : GERDAU S.A.
Recorrida-: DR.I:PORTO ALEGRE/RS
Relator : ADOLFO MONTELO
Relator-Designado : LUIZ ROBERTO -DOMINGO
RESTITUIÇAO - MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PEDIDO DE-PARCELAMENTO - A denúncia-espontânea de.
débitos por parte do contribuinte, antes de qualquer procedimento
administrativo, ainda que seja concomitante com a obtenção do beneficio da moratória do débito aprovada- no âmbito do pedido de
parcelamento, não desconfigura o instituto da exclusão da responsabilidade disciplinado pelo art. 138 do Código Tribinário Nacional.
Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção (EREsp 180.700 - SC). Recurso provido.
Processo n° : 11080.009514/98-36
Sessão de : 08/11/2000 Recurso n° : 112036 Acórdão n° : 20212560
Recorrente : GERDAU S.A.
Recorrida : DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Relator : ADOLFO MONTELO
Relator-Designado : LUIZ ROBERTO-DOMINGO
RESTITUIÇAO - MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PEDIDO DE PARCELAMENTO - A denuncia espontânea de
débitos por parte do contribuinte, antes de qualquer- procedimento
administrativo. ainda que seja concomitante com a-obtenção do beneficio da moratória do débito aprovada no âmbito do pedido de
parcelamento, não desconfigura o instituto da exclusão da responsabilidade disciplinado pelo art. 138 do Código Tributário Nacional.
Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção (EREsp 180.700-- SC). Recurso provido.
Processo -n° : 11080.009521/98:00
Sessão de : 08/11/2000 Recurso ° : 112037 Acórdão
: 20212561
Recorrente : GERDAU S.A.
Recorrida -.: DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Relator : ADOLFO MONTELO
Relator-Designado: LUIZ ROBERTO DOMINGO
RESTITUIÇAO - MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PEDIDO DE PARCELAMENTO - A-denúncia espontânea de
débitos por parte do contribuinte, antes de qualquer proCedimento
administrativo, ainda que seja concomitante com a obtenção do benefício da moratória do débito aprovada no âmbito do podido de
parcelamento, não desconfigura o instituto da exClusio da responsabilidade disciplinado pelo art. 138 do-Código Tributário Nacional.
Matéria pacificada no âmbito d9 Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção (EREsp 180,700 - SC). Recurso provido.
Processo n° : 11080.009527/98-88
Sessão de : 08/11/2000 Recurso n° : 112038 Acórdão,
: zo2.
12562
Recorrente : GERDAU S.A.
Recorrida : DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Relator : ADOLFO MONTELO
Relator-Designado : LUIZ ROBERTO DOMINGO
RESTITUIÇAO - MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTANEA - PEDIDO DE PARCELAMENTO - A denúncia espontânea de
débitos por parte do contribuinte, antes de qualquer procedimento
administrativo, ainda que seja concomitante com a obtenção do beneficio da moratória do débito aprovada no âmbito do pedido de
parcelamento, não desconfigura o instituto da exclusão da responsabilidade disciplinado pelo art. 13$ do Código Tributário Nacional.
Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - -Primeira Seção (EREsp 180.700 - SC), Recurso provido...
Processo n° : 13629.000623/99-14'
Sessão de : 17/08/2000 Recurso n° : 112707 ACórdão n° : 202=
12396
Recorrente : EDUCARE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Recorrida : DRJ-JUIZ DE FORA/MG

-Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO • Conforme dispõe o item XIII do artigo 9- da
Lei n° 9.31-7/96, não' poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo e : 10140.001989199-13
Sessão de : 16/08/2000 Recurso ri° : 112708 Acórdão ri° : 20212397
Recorrente : PRODADOS CURSOS DE INFORMÁTICA E DATILOGRAFIA LTDA - ME
Recorrida : DRJ=CAMPO GRANT5E/MS.
Relator : -RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - .OPÇÃO - Conforme dispõe o -item XIII do artigo 9° da
Lei r.° 9.317/96„ -não poderá optar pelo SIMPLES- a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais -de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. -Recurso -negado..
Processo : 10855000466/99-30
Sessão de : 16/08/2000 Recurso n° : 112709 Acórdão- n° : 20212398Recorrente: GRUPO DE EDU CAÇÃO INFANTIL ARCA DE
É
S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-C4sMP1NAS/SP
Relator : -RICARDO-LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO-- Conforme- dispõe o item XIII do-artigo 9° da
Lei n° 9317/96; não poderá-optar pelo SIMPLES a pessoa, jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR- OU ASSEMELHADOS. Recurso. negado.
'
Processo n° 13874:000319/99-48
Sessão de- : 16/08/2000 Recurso n° : 112976 Acórdão n° : 20212413
Recorrente DESITAL COMÉRCIO . DE MATERIAIS HIDRÁULICOS -E PISCINAS LTDA.
Recorrida : DRI-CAMEINAS/SP
-RelatOr :LUIZ ROBERTO DOMINGO
SIMPLES - EXCLUSÃO atito administrativo que declara a exclusão -do contribuinte do Sistema. Integrado de . Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas . e das Empresas de Pequeno Porte --SIMPLES deve estar amparado por prova Mconteste-de
que o débito junto à -União ou junto actINSS._da empresa-ou -de seu
sócio, esteja inscrito, realmente, -na Dívida Ativa. Intefigéticia do art.
9°, ineisos^ XV e XVI,tla Lei 00- 9.317/96. Recurso provido. Processo .n° : 10580.003424/96-315
Sessão -de : 05/12/2000- Recurso no^ : 113142 Acórdão n° : 202=
12621Recorrente : CENTRAL DE POLIMEROS DA BAHIA- S/A (Atual
Bayer Polimeroa S/A)
Recorrida :. -DRISALVADOR/BA
Relator : ADOLFO MONTELO
-PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DECISÃO. DE PRIMEI-.
RA INSTÂNCIA - NULIDADE É nula a decisão de primeira
instância que deixar de apreciar demonstrativos relacionados à matéria em diScusSão, apresentados pelo contrilitiiiite no Curso de diligência fiscal, por feriro princípio da verdade material, pois é dever
da autoridade administrativa atentar para todas as.provas e fatos fatos
de que tenha conhecimento. T'rocesso.que se anilla, a partir da decisão-de primeira instância, inclusive.
-Processo . n° : 10670.000556/99-06
Sessão de 08/12/2000- Recuiso n° : 113299 Acórdão n° 20212399Recorrente : PLANORTE. LTDA
RecOrrida : DRJ-JUIZ DE. FORA/MO
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES" - OPÇÃO - Conforme dispõe.o Itera xgí 40. artigo 9°-da
Lei n°9.317/96, não poderá optar .pelo.SIMPLES. a pessoa. jurídica
que preate-serviçoaprofistionais de DENTISTA. ADMINISTRADOR
-OU -ASSEMELHADOS. Recurso negado.
10120.001633/99-27
Sesslo de .:-0/ory g000 Recurso
t 113301 Acórdão:tf r 2021240.1
Recorrente : CENTRO-EDUCACIONAL -OME,GALTDA.
Reepirida : DRJ-13RASILIA/DF
Relator : RICARDO -LEITE RODRIGUES
SIMPLES-- oPçÀo= Confortne.dispõe,-o Item- XIII do artigo 9° daLei-ri° 9 3I7/96,. não poderá optar peloSIMPLES a-,pessoa jurídica
que Preste terriços -profissionais- de -PROFESSOR OU ^ ASSEMELHADOS. Recurso. negado.
PIOOSSO

Processo .n°- -10920.001249/99-17
Sessão de : 17/08/2000 Recurso n° 11330
2- Acórdão n° : 2022440
Recorrente : AUTO- ESCOLA SI LTDA.
Recorrida : 1:5121-FLORIANÓPOLIS/SC
Relator RICARDO LEITE ROI:SOLTES:. SIMPLES ConfOrme.diapõe o- item . XIII-do artigo 9° da
Lei n°-9.317/96. não .poderá optar pelo SIMPLES a .pessoa.juriclica
que preste,, serviçoa Profissionais de PROFESSOR 01.1 ASSEMELHADOS. -Recurso negado:
—
Processo.n° : 10670.000585/99-04
Sessão de r 17/08/2000 Remirso n° : 113303 Acórdão n° : 20212441
Recorrente : LABORATÓRIO DE LÍNGUAS CARISAN LTDA.
Recorrida : DRJ-JUIZ DE FORA/MG
-
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Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 13609.000246/99-33
Sessão de : 17/08/2000 Recurso n° : 113304 Acórrlão n° : 20212442
Recorrente : INSTITUTO DE IDIOMAS DE SETE LAGOAS S/C
LTDA.
Recorrida DRJ-BELO HORIZONTE/MG
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 11516.001781/99-15
Sessão de ; 17/08/2000 Recurso n° : 113305 Acórdão n° : 20212443
Recorrente : MARMORARIA BIGUAÇU LTDA.
Recorrida • DRJ-FLORIANÓPOLIS/SC
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 90 da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 10930.000411/99-99
Sessão de : 17 ,08/2000 Recurso n° : 113342 Acórdão n° : 20212444
Recorrente : VIA LONDRINA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Recorrida : DRJ-CURITIBA/PR
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.

e:

Processo
11020.000798/99-72
Sessão de : 17/08/2000 Recurso n° : 113344 Acórdão n° : 20212445
Recorrente : RECANTO DOS PERALTAS LTDA.
Recorrida : DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES •
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 10830.007.012/99-31
Sessão de : 09/11/2000 Recurso n° : 113538 Acórdão n° : 20212599
Recorrente : JARDIM DE INFÂNCIA PICA PAU S/C LTDA - ME
Recorrida : DRJ-CAMP1NAS/SP
Relator : LUIZ ROBERTO DOMINGO
SIMPLES - A pessoa jurídica que tenha por objetivo .ou exercício
uma das atividades econômicas relacionadas.no art. 9°, inciso XIII. da
Lei n° 9.317/96, ou atividade assemelhada a uma delas, -ou, ainda,
qualquer atividade que para o exercício haja exigência legal de ,habilitação profissional, como é o caso dos estabelecimentos de ensino.
está impedida de optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e. Contribuições das Microempresas e das Empresas de
pequeno Porte - SIMPLES. Recurso-negado.
Processo n° : 10830.007011/99-79
Sessão de . 08/11/2000 Recurso n° : 113539 Acórdão n° : 20212578
Recorrente : VERCI GANDOLFI GRECO - ME
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : LUIZ ROBERTO DOMINGO
SIMPLES - A pessoa jurídica que tenha por objetivo ou exercício
uma das :int idades econômicas relacionadas no art. 9 0, inciso XIII. da
Lei n° 9.317,96. ou atividade assemelhada a uma delas, ou, ainda.
qualquer atividade que para o exercício haja exigência legal de habilitação profissional, como é-o caso dos-estabelecimentos de-ensino.
está impedida de optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
pequeno Porte - SIMPLES. Recurso negado.
Processo n° : 10830.006852/99-87
Sessão de : 08/1112000 Recurso n° : 113540 Acórdão n° : 20212579
Recorrente : PAULA S. BUENO S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : LUIZ ROBERTO DOMINGO
SIMPLES - A pessoa jurídica que tenha por objetivo ou exercício
uma das duc idades econômicas relacionadas no.art: 9",. inciso XIII. da
Lei n" 9.3r96, ou aticidade assemelhada a uma delas, ou. ainda.
qualquer atividade que para o exercício haja exigência legal -de habilitação profissional, como é o caso dos estabelecimentos de ensino,
está impedida de optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
pequeno Porte - SIMPLES. Recurso negado.
Processo n" : 10830.006854/99-11
Sessão de : 07/12/2000 Recurso n° : 113547 Acórdão n° : 20212668
Recorrente : ESCOLA INFANTIL PASSO MÁGICO S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator. MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
.SIMPLLS OPÇÃO Conforme dispõe o item XIII do artigo 9" da
Lei n" 9.317 96. não poderá optar pelo SIMPLES _a pessoa jurídica

que preste serviços profissionais de professor. Recurso ,a que se nega
provimento.
Processo n° : 10855.000617/99-13
Sessão de : 16/08/2000 Recurso n° : 113610 Acórdão n° : 20212381
Recorrente : AÇOS VILLARES S.A.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : ADOLFO MONTELO •
IPI - INCENTIVO A• SIDERURGIA -.0 beneficio- da Lei n°7354.
.de._16.12:86, ficou automaticamente estendido aos estabelecimentos
industriais de empresas siderúrgicas contemplados por ato do CONSIDER com o incentivo concedido pelo Decreto-Lei n° 1.547. de
18.04.87. independentemente de ratificação pela Secretaria da Receita
Federal. (IN SRF n° 80/87, item 9). Recurso provido.
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Processo n° r 13839.001461/99-39
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 114139 Acórdão n° : 20212732
Recorrente: ESCOLA TÉCNICA ALBERTO SANTOS DUMONT
S/C
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor. Recurso a que se nega
provimento.
Processo n° ; 13899.000797/99-89
Sessão de. : 25/01/2001 Recurso_ n°

114143 Acórdão n° : 202-

'Processo n° : 11050.003491/99-01
Sessão de : 06/12/2000 Recurso n° : 113625 Acórdão n° : 202'12663
Recorrente : CELTA MARIA AMARAL DE ALMEIDA - ME
Recorrida : DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor. Recurso a que se nega
provimento.

-Recorrente : ESCOLA-INTEGRADA DE ENSINO S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
SIMPLES - OPÇÃO. - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo: SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor. Recurso a que se nega
provimento.

Processo n° : 10875.000831/99-31
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 113665 Acórdão n° : 20212709
Recorrente : DICON DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇO LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARCOS VINÍCIUS NEDER DE LIMA
NORMAS PROCESSUAIS - PEREMPÇÃO - Recurso - apresentado
após o decurso do prazo consignado no caput do artigo 33 do Decreto
n°70.235/72. Recurso não conhecido.

Processo ri° : 13890.000349/99-74
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 114186 Acórdão n° : 20212712
Recorrente : AGGER INFORMÁTICA LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : ANTÔNIO CARLOS BUENO RIBEIRO
SIMPLES - EXCLUSÃO - Confonpe dispõe o item-XIII do artigo9°
da Lei-ri° 9:317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a -pessoa jurídica
que preste serviços profissionais, dentre outros. de representante comercial. Recurso pegado.

Processo n° : 10845.002702/99-62
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 113835 Acórdão n° :20212727
Recorrente : CENTRO CULTURAL SÃO VICENTE LTDA.
Recorrida : DRJ-SÃO PAULO/SP
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - PEREMPÇÃO - Não se toma conhecimento de recurso apresentado após o
prazo regulamentar estabelecido pelo artigo 33 do Decreto n°70.235.
de 06 de março de 1972. Recurso não conhecido, por perempto.
Processo n° : 10480.014882/97-77
Sessão de : 05/12/2000 Recurso n° : 114117 Acórdão n° 20212633
Recorrente : USINA IPOJUCA S.A.
Recorrida : DRJ-RECIFETE
Relator : LUIZ ROBERTO DOMINGO
COFINS - IMUNIDADE - BASE DE CÁLCULO - O Pleno do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 233.807,. Sessão de
01/07/99, pacificou a questão em relação à imunidade constitucional
prevista no art. 155, § 3°, da Constituição Federal. entendendo ser
legítima a incidência da COFINS sobre o faturamento da empresa.
Inteligência do disposto no § 30 do referido artigo, em harmonia com
a disposição do art. 195. "cama". da mesma Carta. Precedentes do
STF: "RE n° 144.971-DF, Venoso, 2' T, RTJ 162/1075". Incluem-se
na base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS as receitas provenientes da venda de álcool hidratado e álcool anidro, ainda que destinados à adição à adição à
combustíveis, pois não estão amparados pela imunidade prevista pelo
acima citado art. 155. Recurso negado.
Processo rf : 10980.010069/99-12
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 114134 Acórdão n° : 20212728
Recorrente : OMNI ENSINO DE IDIOMAS E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA.
Recorrida : DRJ-CIMITIBA/PR
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o inciso-XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor. Recurso a que se nega
provimento.
Processo ri": 10980,011127/99-52
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 114135 Acórdão
: 20212729
Recorrente ; MACEDO CURSO DE IDIOMAS 8/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CURITIBA/PR
Relator MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
SIMPLES - OPÇÃO • Conforme dispõe o inciso XIII do artigo 9° da
Lei if 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor. Recurso á que se nega
provimento.
•
Processo ri? : 13884.004913/99:80
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° 114137 Acórdão n° 20212731
Recorrente : ESCOLA DE NATAÇÃO CAVALO MARINHO - S/C
LTDA - M.E.
Recorrida : DRT-CAMPINAS/SP
Relator MARIA TERESA MARTINEZ LÓPEZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - PEREMPÇÃO - Não se tonta conhecimento de recurso apresentado após o
prazo regulamentar estabelecido pelo artigo 33 do Decreto n° 70.235..
de 06 de março de 1972. Recurso pão conhecido. por peremplo.
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Processo n° : 13890.000348/9940
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 114187 Acórdão n° : 20212752
Recorrente .: QUALISYS EDUCAÇÃO E QUALIDADE EM SERVIÇOS S/C LTDA..
Recorrida : DRI•CAMPINAS/SP
Relator : MARIA TERESA, MARTINEZ LÓPEZ
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme-dispõe o item XIII do- artigo 9° da
Lei n°9.317/96. Pão poderá optar pelo, SIMPLES à pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de consultoria. -treinamento , e auditoria.Recinto negado.
Processo n° : -10980,010175/99-60
Sessão de : 05/12/2000 Recurso :n° ; 114209 Acórdão,
: 20212614
Recorrente -: IDÉIA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO1NTERNACIONAL 'LTDA.
Recorrida : DRJ-CURITIBA/PR,
Relator : -RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe p item XIII do artigo 9° da
Lei ri" 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES' a, pessoa. jurídica
que preste Serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS., Recurso -negado.
Processo n° : 13931:000080/99-84
,Sessão de : 06/12/2000 Recurso n° : 114210 Acórdão n° : 20212644
Recorrente ; BEITEb & MICHELZ LTDA.
Recorrida :.DRJ-CURIT113A/PR
Relator : RICARDO LEITE RODRIGLIES
SIMPLES - .OPÇÃO - Conforme dispõe o :nein. XIII do artigo 90 da
Lei n°9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEME:,
LHADOS. Recurso negado.
Processo-n° 10980.011000/99-1
Sesãão. de : 06/12/2000- Recuso n° : 114211 Acórdão n° : 20212645
Recorrente.: MALHARIA TWO UL LTDA.
Recorrida : DR.1-CURITIBA/PR
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe . a alínea "a- do inciso XII dó.
artigo 9' da .Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a
pessoa jurídica qbe realiie operações relativas à importação de produtos- estrangeiros. Recurso negado.
Processo if : :10670.001129/99-82
Sessão dá : 06/12/2000 Recurso n° : 114304 Acórdão n° r 20212646
Recorrente : TELES E TELES INFORMÁTICA LTDA.
corridà DRJ-JUIZ DE FORA/MG •
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES --OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigó 9° da
Lei n° -9.317/96. nãO poderá optar pelo SIMPLES á pessoa jurídica
que preste serviços prptissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recuso negado.
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Processo is": 10909.001941'99-02
Sessão de 05 12 .2000 Recurso n° 114385 Acórdão n° . 202
12637
R.eorrente TECNOPER TTCNOLOGIA DE PERFURAÇÕES LTDA.
Recorrida : DRJ-FLORIANOPOLIS/SC
Relator : ADOLFO MONTEI.°
SIMPLES - EXCLUSA0 - Exclui-se do Sistema Integrado de Pacamento de Impostos e Contribuições da Microempresas e dás Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES a pessoa jurídica que preste
serviços de perfuração de poços, por se tratar de atividade que depende de responsável técnico para elaboração de projeto e acompanhamento do serviço, com habilitação profissional legalmente exigida pelo ("RFA (inciso xur. do art 9° da Lei a" 9.317'96). Recurso
negado.
Processo n° : 11080.002577199-65
Sessão de : 05/12/2000 Recurso n° : 114397 Acórdão n° : 20212615
Recorrente MAN CONSULTORIA CONTAB. COM . LTDA.
Recorrida : DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO-- Conforme dispõem a alínea 'a" do inciso XII
e o inciso XIII, os dois do artigo 9° da Lei n° 9.317 196. respectivamente. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica que
realize operações relativas a importação de produtos estrangeiros e
que preste serviços profissionais de CONTADOR, CONSU,LTOR OU
ASSEMELHADOS. Recurso negado:
Processo n° : 10845.002155/99-51
Sessão de : 06/12/2000 Recurso n° : 114399 Acórdão n° : 20212653
Recorrente : JARDIM DO GARIBALDO LTDA.
Recorrida : DRJ-SÃO PAULO/SP
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO • Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317196, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 10830.006666/99-01
Sessão de : 06/12/2000 Recurso n° : 114424 Acórdão n° : 20212654
Recorrente : SOCIEDADE NOGUEIRENSE DE EDUCAÇÃO E
INSTRUÇÃO LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 10830.006667/99-65
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 114425 Acórdão n° : 20212753
Recorrente : ESCOLA INFANTIL TIC TAC S/C LTDA. - ME •
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator . MARIA TERESA MARÉN
EZ LOPEZ
SIMPLES - EXCLUSÃO - Não comprovada a regularidade da situação da contribuinte perante a PGEN, é de se manter a exclusão do
SIMPLES, motivada por pendências junto àquele órgão. Recurso .a
que se nega provimento.
Processo n° : 10830.006869/99-80
Sessão de : 07/12/2000 Recurso n° : 114426 Acórdão n° : 20212669
Recorrente : INSTITUTO EDUCACIONAL PIRILAMPO S/C LTDA. - ME
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARIA TERESA MARITNEZ LOPEZ
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317,96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor. Recurso a que se nega
provimento.
Processo n° 10830.006911/99-44
Sessão de. rifi 122000 Recurso -tf 114427 Acórdão n° : 20212655
12:e °Rente 1170 ESCOLA NACIONAL LTDA. ME
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES • OPÇÃO - Conforme dispõe o item XIII do artigo 9° da
Lei n°9.31796. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
Processo n° : 13839.000278/99-15
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 114442 Acórdão n° : 20212733
Recorrente Nt'CLEO EDI
SOCORRENSE S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA
SIMPLES , )PÇÃO Conforme Jispõc inciso XIII du artigo 9'-da
Lei ri" 9.3r 96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
.que preste serviços profissionais de professor ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Recurso a que se nega provimento.
Processo n° : 13839.000290/99-11
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 114443 Acórdão n° : 20212734
Recorrente : COLÉGIO ALTERNATIVO S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator MARCOS VINICILS NEUER DE LIMA
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SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o inciso XIII do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa- jurídica
que preste serviços profissionais de professor ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Recurso a què se nega provimento.

9° da Lei o° 9.317/96. ,não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que preste serviços profissionais, dentre outros, de professor
ou assemelhados, independentemente da qualificação ou, habilitação
legal-dos profissionais que efetivamente-prestam o serviço e a espécie
de vínculo que mantenham, com g pessoa jurídica. Recurso negado.

Processo n° - 10920.001280/99-59
Sessão de : 05/12/2000 Recurso n° : 114513 Acórdão n° 20212638
Recorrente MADEIRAS NIBREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Processo n? : 11040.000266/99-51
.
Sues7s4ãoo de : 25/01/2001 Recurso n° : 115117 Acórdão

urDA.

Recorrida : DRJ-FLORIANOPOLI
S/SC
Relator : ADOLFO MONTELO
SIMPLES I) PENDÊNCIAS JUNTO AO INSS - O parcelamento do
débito e seu cumprimento caracterizam moratória, portanto, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Não se exclui da opção ao
SIMPLES a empresa que obteve parcelamento de seus débitos junto
ao INSS e não está inatlimplente com as respectivas parcelas. IIj
PENDENCIAS JUNTO A PGFN - Por falta de apresentação de-provas pela Administração Tributária quanto à existência de débitos
junto à POEN. inscritos em Dívida Ativa da União, sem a exigibilidade suspensa, e pelo fato de não ter sido nem ao menos apreciado tal evento por ocasião da análise da Solicitação de Revisão da
Vedação/Exclusão à Opção pelo Simples - SRS, não há que se excluir
a empresa da opção ao SIMPLES por este motivo. Ern razão da
adesão ao REFTS, seus débitos estão parcelados e!ou reriarcelados.
Recurso a que se dá provimento.
Processo n° : 10830.006340/99-75
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 114516 Acórdão n° : 20212738
Recorrente : COLÉGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 1° E 2°
GRAU CARISMA S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA
SIMPLES - OPÇÃO - Conforme dispõe o inciso XIII-do artigo 9° da
Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor ou aSsemelhados, e de
qualquer outra profissão, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Recurso a que se nega provimento.
Processo n° : 13609.000269/99-39
Sessão de : 24/01/2001 Recurso . 0° : 114796 Acórdão n° 202'12697
Recorrente : ESTÚDIO EXPRESSAR SETE LAGOAS LTDA.
Recorrida : DRJ-BELO HORIZONTE/MG
Relator : ADOLFO MONTELO
SIMPLES - EXCLUSAO - Conforme dispõe o inciso XIII do artigo
9° da Lei n° 9.317/96, não-poderá optar pelo Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresag de Pequeno Porte - SIMPLES a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de professor e assemelhados, ministrando aulas de danças e
ginásticas em geral. Recurso negado.
Processo n° : 10830.007683/99-57
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 114831 Acórdão n° : 20212754
Recorrente : CULTURAL CAMPINAS INSTITUTO DE IDIOMAS
S/C LTDA.
Recorrida : DRJ-CANIPINAS/SP
Relator : MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
SIMPLES --OPÇÃO - Conforme dispõe--o nein XIII do artigo 9° da
Lei tf 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de professor, Recurso a que se nega
provimento.
Processo n° : 13671.000162/99-73
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 114879 Acórdão n° : 20212698
Recorrente : REAL CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Recorrida : DRJ-BELO HORIZONTE/MG
Relator : ADOLFO NIONTELO
SIMPLES - EXCLUSÃO - ATIVIDADE ECONÔMICA - A pessoa
jurídica com a atividade dei engenharia tem vedação à opção ao
Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, como
disciplinado pelo inciso XIII do artigo 9° da' Lçi n° 9.317/96, e a
atividade de construção civil, provada por meio de Notas Fiscais de
Prestação de Serviços, tem sua opção vedada àquela sistemática, a
partir de 01/01/1998, como disposto no inciso V do-art. 9° da mesma
Lei, c/c o art. 4° da Lei n° 9.528/97. Recurso a que se nega provimento.
Processo n° : 13962.000139/99-31
Sessão de : 24/01/2001 Recurso n° : 115033 Acórdão n° : 20212692
Recorrente : MANRICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS'
LTDA.
Recorrida : DRJ-FLORIANOPOLTS/SC
Relatar : DALTON cELSAR CORDEIRO DE MIRANDA
SIMPLES - EXCLUSAO - Não poderá optar pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES a pessoa jurídica que possuir
pendências com União Federal ou o Instituto Nacional do Seguro
Social ( incisos XIV e XV, artigo 9° da Lei n° 9.317/96). Recurso
negado.
Processo n° : 10855.003404/99-99
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 115064 Acórdão
: 20212739
Recorrente : CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS
DE SOROCABA
Recorrida : DRJ-CAMPINAS/SP
Relator : ANTONIO CARLOS BUENO RIBEIRO
SIMPLES - EXCLUSÃO -'Conforrne dispõe o inciso
artigo

: 202-

Recorrente : BELOTTO E HAX LTDA.
Recorrida : Dl:C-PORTO ALEGRE/RS
Relator : ANTONIO_ ÇARLOS BUENO RIBEIRO
SIMPLES - EXCLUSAO - Conforme dispõe o inciso_ XIII do artigo
9° dá Lei n° 9317/96, 'não poderá optar pelo SIMPLES , a pessoa
jurídica que preste serviços profissionais, dentre outros. de professor
ou assemelhados, independentemente, dg mialificação ou habilitação
legal-dos,profissionais que'efetivainente prestam o serviço e a espécie
de vínculo mie Mantenham com a pessoa jurídica. Recurso negado..
Processo rf: 13910.000057/99-50
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° 115137 Acórdão n° ; 20212741 •
Recorrente : ALMEIDA 8c BALDI VIA LTDA.
. Recorrida . DRJ-CURITIBA/PR
Relator : ANTONIO CARLOS- BUENO RIBEIRO
SIMPLES , - EXCLUSAO - Conforme dispõe o-item XIII do artigo.9°
da Lei n° 9.317/96. não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços prolissionais,, , dentre outros, de veterinário.. Recurso negado.
Processo r 10980.010915/99-02
Sessão -de 25/01/2001 Recurso n° : 115221 Acórdão n° : 20212744
Recorrente MLG -ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Recorrida : DR)-CURITIBA/PR.
Relator : ANTONIO CARLOS BUENO RIBEIRO
PROCESSO , ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - PEREMP• ÇA0- - O recurso voluntário deve ser interposto no prazo previno no
.art, 33 do Decreto n° 70.235/72. Não observado-o, preceito, não -se
tema conhechtento do _recurso, -por ,perempto.
Processo m° : 13701.000121/99-82
Sessão de : 25/01/2001 Recurso n° : 115308 Acórdão n° : 20212745
Recorrente : SOCIEDADE ALTRUÍSTICA BRASILEIRA De ENSINO INTEGRADO
Recorrida .• DRJ-RIO DE JANEIRO/RJ
Relator : ANTONIO CARLOS BUENO -RIBEIRO
SIMPLES --EXCLUSA0 - Conforme dispõe o inciso XIII do artigo
9° da Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que preste serviços profissionais, dentre outros,-de professor
ou- assemelhados, Recurso-negado.
Processo n° : 10880.004619/99-47
Sessão de ; 05/1 '2/2000 Recurso n° : 115312. Acórdão n° : 20212616Recorrente : ESCOLA ATUALIZADA. OSININHO ENCANTADO
S/C LTDA. ME
Recorrida DRJ,SÃO PAULO/SP
Relator : -RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES. OPÇAO -Conforme dispõem os incisos XIII. XV e XVI
dõ artigo 9° da Lei n° 9,317/90, respectivamente, não poderá optar
pelo.SIMPLES , a pessoa járídiea.que preste-serviços profissionais , de
PROFESSOR eu ASSEMELHADO.e/ou que_ a empresa ouseti titthir
MI sócio, que participe de seu Capital com mais de 108'. Milham
débitos inscritos em Dívida Ativa da União Oti. do--litstituto Nacional
'do Seguro Social - INSS. Mija exigibilidade Rió esteja suspensa.
Re/urso negado.
Processo tf r 10880.000757/99-51
Sessão .de : 05/12/2000 -Recurso n° 115313 Acórdão n° : 20212617
Reconcilie : ESCOLA, DE. EDUCAÇÃO -INFANTIL PEQUENO
PRINCIPE LTDA.
Recorrida I DRJ-SÃO PAULO/SP
Relator : RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES OPÇAO - Conforme dispõe o inciso XIII do artigo 9°•da
, Lei n° 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de PROFESSOR 'OU ASSEMELHADOS. RecurSo, negado.
Processo -h° : 10880.004626/99-11
Sessão , de ; 06/12/2000 Recurso n' 115351 Acórdão n° : 20212656Recorrente : INÍCIO ESPAÇO CRIANÇA -RECREAÇÃO INFANTIL
S/C LTDA.
Recorrida r DRJ-SÃO PAULO/SP
Relator •. RICARDO LEITE RODRIGUES
SIMPLES - OPÇAQ-- Conformedispõeo inciso XIII do artigo:9° da
Lei n° • 9.317/96, não poderá optar pelo SIMPLES a pessoS jurídita
que preste serviços profissionais de PROFESSOR OU ASSEMELHADOS. Recurso negado.
-Processo n° : 10880.004607/99.68
Sessão de- : 24/01/2001. Recurso n° : 11
5354 Acórdão- n° : 20212725
RecOrrente SPAZIO ITALIANO CENTRO DE LÍNGUAS E CULTURA ITALIANA_S/C LTDA.
Recorrida : DRI-SA0 PAULO/SP
Relater : ADOLFO mprrrno
SIMPLES - ExcLusAo , Não poderá optar-pelo Sistema Integrado
de Paga/isentos de Impostos' e Contribuições das Microemptesas e
EinpresaS-de Peqiieno Porte - sImpiEs a pessoa jurídica que preste
serviços profissionais-de professor-ou assemelhados, Ministrando cursos -de idiomas ern' empresas- e residências, bem conto .aquela que
preste serviços dó tradutor, e de-qualquer entra -prOfissão cujo exercicio dependa , de habilitação- protissiorial legalmente- exigida (inciso
XIII do- ,artigo 9° da Lei n9-9.317/96). Recurso peando.
SUELI TOLENTINO MEDES :DA CRUZ Chefe do Centro de Documentação
"Of. El. n-2 12/20011
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INSTRUÇÃO-NORMATIVA b1 5 32,
DE 30 DE MARÇO DE 2001
Dispõe sobre os preços O serem praticados
nas operações de compra e venda de bens e
direitos, efetuadas por pessoa fisica ou jurídico residente ou domiciliado no Brasil, com
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no-exterior, consideradas vinculadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no-uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 190 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 227,
de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Leis n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 18 a 24-e 28, e n°9,959, de
27 de janeiro de 2000, art. 2°, e -na Portaria MF n°95, de 30 de-abril
de 1997. resolve:
Art. 1° Para efeito da legislação do imposto de renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a dedutibilidade
de custos de bens e direitos importados e o reconhecimento de receitas e rendimentos derivados da exportação, em operações praticadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no
Brasil. com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no
exterior, consideradas vinculadas, será efetuada de conformidade com
o disposto nesta Instrução Normativa.
§ I° Nesta Instrução Normativa, o termo "residente" será
aplicado em relação a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado -no Brasil e o termo "não residente" a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliaria no exterior.
§ 2° As disposições relativas ao tratamento tributário nas
operações praticadas por pessoa jurídica domiciliado no Brasil, com
pessoa física ou jurídica residente -ou domiciliaria no. exterior, aplicam-se, no que couberem, às operações praticadas por pessoa física
residente no Brasil com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no exterior.
Pessoas Vinculadas
Art. 2° Para os fins desta Instrução Normativa, consideramse vinculadas à pessoa jurídico domiciliado no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliado no exterior:
11 - a sua filial ou sucursal, domiciliado no exterior;
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no
exterior, cuja participação societária no seu capital social a caracterize
como sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ I° e 2°
do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliado no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou- coligada, na forma definida nos
§§ 1° c 2° do art. 243 da Lei -n° 6.404, de 1976;
V - a pessoa jurídica domiciliado no exterior, quando esta e
a empresa domiciliado no Brasil estiverem sob-controle societário ou
administrativo comum ou quando pelo menos dez por cento do-capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa. física ou
jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no
exterior, que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliaria no
Brasil. tiverem participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou
coligadas desta, fia forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da -Lei
n° 6.404. de 1976:
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no
exterior, que seja sua associada, na forma de consórcio ou- condomínio. conforme definido na legislação brasileira, em qualquer
empreendimento:
VIII - a pessoa física residente no.exterior que for parente ou
afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus
diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em participação
direta ou indireta:
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no
exterior, que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou
concessionário, para a compra e venda de bens. serviços ou direitos:
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no
exterior, em relação à qual a pessoa jurídica domiciliado no Brasil
gaze de exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária,
para a compra e venda de bens, serviços ou direitos.
§ 1° Para efeito do inciso V, considera-se que a empresa
domiciliado no Brasil e a domiciliado no exterior estão .sob controle:
I - societário comum, quando uma mesma pessoa física ou
jurídica, independentemente da localidade de- sua residência ou domicílio, seja titular de direitos de sócio em cada uma das referidas
empresas, que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância
nas deliberações sociais daquelas e o poder de eleger a maioria dos
seus administradores;
II - administrativo comum, quando:
a) o cargo de presidente do conselho de administração.ou de
diretor-presidente de ambas tenha por titular a mesma pessoa;
b) o cargo de presidente do conselho de administração de
uma e o de diretor-presidente de outra sejam exercidos pela mesma
pessoa:
c) uma mesma pessoa exercer cargo de direção, com poder
de decisão, em ambas as empresas.
§ 2° Na hipótese do inciso VII, as empresas serão consideradas vinculadas somente durante o período de duração do consórcio ou condomínio no qual ocorrer a associação.
.§ 3° Para efeito do inciso VIII, considera-se companheiro de
diretor, sócio ou acionista controlador da empresa domiciliado no
Brasil, a- pessoa que com ele conviva em-caráter conjugal, conforme
o disposto na Lei-n° 9.278, de 10 de maio de 1996.
§ 4° Nas hipóteses dos incisos IX e X:
I - a vinculação somente se aplica em relação às operações
com os bens, serviços ou direitos para- o quais se constatar a exclusividade,_

II - será considerado distribuidor ou concessionário exclusivo, a pessoa física ou jurídica titular desse direito relativamente a
uma parte ou a todo o território do país, inclusive do Brasil;
III - a exclusividade será constatada por meio de contrato
escrito ou, na inexistência deste, pela-prática de operações comerciais,
• relacionadas a um tipo de bem, serviço ou direito, efetuadás exclusivamente entre as duas empresas ou exclusivamente por intermédio de umas delas.
§ 5° As operações efetuadas por meio de interposta pessoa.
não caracterizada como vinculada- à empresa no Brasil, por-meio da
qual esta opere com outra, no exterior, caracterizada como vinculada,
aplicam-se, também, as normas sobre preços de transferências de que
trata esta Instrução Normativa.
.§ 6° A existência de vinculação, na forma deste artigo, com
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no exterior, relativamente às operações de compra e venda efetuadas durante o anocalendário, será comunicaria à Secretaria da Receita Federal, por meio
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
Custos dos Bens,. Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 3° Os custos, despesas e encargos relativos a bens,
serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de
aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente
serão dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL. até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
métodos de que trata esta Seção.
Normas Comuns aos Custos na Importação
Art. 4° Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente, de
bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar
por qualquer dos métodos referidos nesta Seção. exceto na hipótese
do § 1°, independentemente de prévia comunicação à Secretaria dá
Receita Federal,
§ 1° A determinação do preço a ser utilizado como parâmetro, para- comparação com o constante dos documentos -de importação, quando o bem, serviço ou direito houver sido adquirido para
emprego, utilização mi aplicação, pela própria empresa importadora,
na produção de outro bem, serviço ou direito, somente será efetuada
com base nos métodos de que tratam o art. 8°, a alínea "b" do inciso
.
.
IV do art. 12 e o art.13.
§ 2° Na hipótese de utilização de mais de um método, será
considerado dedutível o -maior valor apurado, devendo o método
adotado pela empresa ser aplicado, consistentemente, por bem, -ser viço ou direito, durante todo o período de apuração..
§ 3° A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos fica limitada, em cada. período de apuração, ao montante calculado com base no preço determinado por um
dos métodos de que tratamos acta. 8° e 13.
§4° Para-efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, calculado com base no método de que trata o art. 12, serão
integrados.ao preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora. e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação
§ 5° Nos preços aparados com base nos rins. 8° e 13. os
valores referidos no parágrafo anterior poderão ser adicionados ao
custo dos bens adquiridos no exterior, desde que sejam, da mesma
forma, considerados no preço praticado para fins de dedutibilidade na
tributação do lucro real.
Art. 5° Após apurados por um dos métodos referidos nesta
Seção, os preços a serem utilizados como parâmetro, nos casos de
importação de empresas vinculadas, serão comparados com os constantes dos documentos de aquisição:
I - se o preço praticado na aquisição pela empresa vinculada,
domiciliado no Brasil, for superior àquele utilizado como parâmetro,
serão adicionados ao lucro real e à base de cálculo-da CSLL o valor
resultante do excesso de custo, computado nos resultados da empresa,
decorrente da diferença entre os preços comparados;
II - se inferior, nenhum ajuste, com efeito tributário, poderá
ser efetuado.
Art. 6° Para efeito de determinação do preço parâmetro com
base nos métodos de que tratam os arts. 8° e 12, preliminarmente à
comparação, os preços apurados em conformidade com esta Subseção, serão multiplicados pelas quantidades relativas à respectiva
operação e os resultados apurados serão somados e divididos pela
quantidade total, determinando-se, assim, o valor médio ponderado do
preço a ser comparado com aquele registrado em custos, computado
em conta de resultado, pela empresa.
Parágrafo único. Para efeito de comparação, o preço médio
ponderado dos bens, serviços e, direitos adquiridos pela empresa vinculada, domiciliado no Brasil, será apurado considerando-se as quantidades' e valores correspondentes a todas as operações de compra
praticadas durante o período de apuração sob exame.
Art. 7° O valor expresso em moeda estrangeira, na importação de bens, serviços- e direitos será convertido em reais pela taxa
de câmbio de venda, fixada pelo boletim de abertura do Banco Central do Brasil, para a data:
'I - do desembaraço aduaneiro, no caso de bens;
II - do reconhecimento do custo ou despesa correspondente.à
prestação do serviço ou à aquisição do direito, em. observância ào
regime de competência.
Método dos Preços Independentes Comparados (PIC)
Art. 8° A determinação do custo de bem, serviços e direitos,
adquiridos no exterior, dedutivel na determinação do lucro- real e da
base de Cáleulo da CSLL, poderá ser efetuada pelo método dos Preços
Independentes Comparados (PIC), definido como a média- aritmética
ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no . mercado brasileiro ou de outros- países, em
operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Por esse método, -os preços dos bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior,-de uma empresa vinculada.
serão comparados com os preços de bens, serviços ou direitos,Idénticos ou- similares:
I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas
juridicaS não vinceladas, residefitég ou não residentes;
-----

II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas
não vinculadas, residentes ou- não residentes:
III -em operações de compra e venda praticadas entre outras
pessoas jurídicas não vinculadas, -residentes ou não residentes.
Art. 9°-Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a minimizar os. efeitos provocados sobre os preços a
serem comparados, por diferenças nas condições de negócio. de natureza física e-de conteúdo.
§ I° No caso de-bens, serviços e direitos idênticos. somente
será permitida a efetivação de ajustes -relacionados com:
I - prazo para pagainerito:
^
II - quantidades negociadas:
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da
aplicabilidade do serviço ou direito:
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem,
serviço ou direito, por -meio de propaganda e publicidade:
'V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do'
padrão -dás serviços e das condiçÕes de higiene:
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e
venda, -praticadas pelas empresas não vinculadas, consideradas -para
efeito de comparação dos preços;
VII - acondicionamento:
VIII - frete e-seguro.
§ 2° As diferenças-nos prazos de-pagamento serão ajustadas
pelo valor dos juros -correspondentes ao intervalo entre os prazos
concedidos para o, pagamento das obrigações sob ;análise. com base
fia taxa praticada pela própria empresa fornecedora, quando -comprovada a sua aplicação, consistentemente. em relação a teclas as
vendas a prazo.
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo comprovada a aplicação consistente de uma-taxa, o ajuste será efetuado
com base na-taxa:
I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic), para títulos federais, proporcionalizada-para o intervalo. quando comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil:
II - Libor. para-depósitos em dólares americanos pelo prazo
de seis meses, acrescido de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizada para o intervalo, quando uma das partes . for domiciliado fio exterior,
§ 4° Os ajustes em função de diferenças de quantidades
negociadas serão efetuados com base em documentos de emissão da
empresa vendedora, que demonstrem a prática de preços Menores
quanto maiores as quantidades adquiridas por um mesmo comprador.
§ 5° Para efeito de ajuste decorrente das garantias a-que se
refere o inciso III do § 1°..o valor integrante do preço, a esse título.
não poderá exceder o resultante da divisão do total dos. gastos efetuados, no -período de apuração anterior, pela quantidade de bem.
serviços ou direitos, com garantia em vigor, no mercado nacional,
durante o mesmo-período.
§ 6° Na hipótese do parágrafo anterior, se o bem, serviço ou
direito não houver, ainda, sido vendido no Brasil. será admitido o
custo, em moeda nacional, correspondente à mesma garantia, praticado em. outro país.
§ 7° Nos ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do §^1°, o preço do bem, serviço ou direito adquirido de uma-empresa
Vinculada, domiciliado no exterior, que suporte o ônus. da promoção
do bem,. serviço ou direito no Brasil, poderá exceder o de outra que
não suporte o-mesmo ônus, até o montante despendido: por unidade
do produto, pela empresa exportadora, com--a referida obrigação.
§ 8° Para efeito do parágrafo anterior..no caso de propaganda
e publicidade que tenha por finalidade a promoção:
I - do nome ou da marca da empresa. os gastos serão rateados -para todos os bens, serviços ou direitos vendidõs no Brasil.
proporcionalizados em. função das quantidades e respectivos valores
de cada tipo de bem, serviço ou direito:.
- de um produto, o rateio será em função das quantidades
deste.
§. 9° Quando forem utilizados dados .de' uma empresa adquirente que houver suportado os encargos de interrnediação na com-pra do bem, serviço ou direito, cujo pano for parâmetro para comparação com o praticado na operação de eompra efetuada com uma
empresa vinculada, não sujeita a referido encargo, o preço do bem,
serviço ou -direito doa poderá exceder o daquela„ até o montante
correspondente a esse encargo.
§ 10. Para efeito de comparação, os preços dos- bens, servigia e-direitos serão, lambei-h. ajustados-em. função de diferenças de
custo dos materiais utilizados no .acondicionamento de cada um e do
frete e seguro incidente em cada caso.
Art. 10. No caso de beria, serviços ou.direitos similares, além
dos.ajustes previstos no artigo-anterior, os preços serão ajustados em
função dás diferenças-de natureza física e de conteúdo: considerando,
para tanto, os custos- relativos -à produção do bem, à execução-do
serviço ou à constituição do direito. exclusivamente nas partes que
corresponderem às diferenças entre os modelos objeto da compa- •
ração.
Art. 11. Não- sendo-possível identificar operações de ~pra
e venda- no Mesmo período a que se referire.m Os preços Éob investigação. a-comparação poderá ser feita com preços praticados eis
operações efetuadas em períodos anteriores ou- posteriores, desde que
ajustados por eventuais variações nas taxas de câmbio_das moedas de
referência. ocorridas entre a data de uma e de outra operação.
§ 1°-Nos-ajustes em virtude de variação cambial, M -preços a.
serem utilizados como parâmetros para comparação,. quando decor-rentes de operações efetuadas em países cuja moeda não tenha cotação em moeda nacional, serão, inicialmente, convertidos em dólares
americanos e, depois, para reais, tomando-se .per base as respectivas
taxas de-câmbio praticiulas na data de cada-operação.
§ 2° Na hipótese-desse artigo: serão .consideradas,lambém.
as- variações aCidentais de preços .de commodities, -quando- comprovadas mediante apresentação de cotações de bolsa, de âmbito-nacional;•-vérificadás
dúránte o período.
n
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Método do Preço de Revenda -menos Lucro (PRL)
III - o custo do pessoal, aplicado na produção, inclusive d
§ 7° Nos ajustes em virtude' do disposto nos incisos IV e V
Art. 12. A determinação do custo de bens, -serviços ou di supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de produção e
do § 1°,.o preço do bem, serviço ou direito vendido a uma empresa
reitos, adquiridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real ,
os respectivos encargos sociais incorridos, exigidos-ou admitidos pela
que
suporte
o ônus dos referidos dispêndios, para ser comparado com
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda
legislação do país de origem;
o de outra que não suporte o mesmo ônus, será escoimado do monmenos Lucro (PRL), definido conto a média aritmética dos preços de
IV - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos
tante dispendido, por unidade do produto, relativamente a referido
revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
de depreciação, amortização ou exaustão dos bens, serviços ou didispêndio.
I - dos descontos incondicionais concedidos;
reitos aplicados na produção;
§ 8° Aplica-se a norma do parágrafo anterior relativamente
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as venV - os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no
aos encargos de interrnediação, incidentes na venda do bem, serviço
das;
processo produtivo, admitidas pela legislação fiscal do país de origem
ou
direito.
III - das comissões e corretagens pagas;
do bem, serviço ou direito.
§ 9°-Os preços dos bens, serviços e direitos serão, também.
IV - de margem de lucro de:
§ 5° Na detemiinação do custo do bem, serviço ou direito,
ajustados em função de diferenças de custo dos materiais utilizados
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens;
adquirido pela empresa no Brasil, os custos referidos no parágrafo
no -acondicionamento de cada um e do frete e seguro incidente em
b) sessenta por cento, na hipótese de bens importados aplianterior, incorridos pela -unidade produtora noekterior, serão concada caso.
cados na produção.
siderados proporcionalmente às quantidades destinadas dempresa no
§ 10. Para efeito do inciso IX do § 1°, os ajustes por riscos
§ 1° Os preços de revenda, a serem considerados, serão os
Brasil.
de crédito serão:
praticados pela própria empresa importadora, em_ operações de venda
§ 6° No caso-de-utilização de produto similar, para aferição
I - admitidos exclusivamente em relação às operações praa varejo e no atacado, com compradores, pessoas físicas ou jurídicas.
do preço, o custo de produção deverá ser ajustado em função- das
ticadas entre comprador e vendedor domiciliados no Brasil;
que não sejam a ela vinculados.
diferenças entre o bem, serviço ou direito -adquirido e o. que estiver
li - efetuados com base no percentual resultante da com§ 2° Os preços médios de aquisição e revenda- serão ponsendo utilizado como parâmetro.
paração dos totais de perdas e de créditos relativos ao-ano-calendário
derados em função das quantidades negociadas.
§7° A margem de lucro a que se refere o caput será aplicada
anterior.
§ 3° Na determinação da média- ponderada dos preços, serão
sobre os custos apurados antes da incidência dos impostos e taxas
Art. 16. No caso de bens, serviços ou-direitos similares, além
computados os valores e as quantidades relativos aos estoques exisincidentes, no pais de origem, sobre o valor dos bens, serviços e
dos ajustes previstos-no_artigo anterior, os preços serão ajustados em
tentes no início do período de apuração.
direitos adquiridos pela empresa no Brasil
função das diferenças de natureza física-e-de conteúdo considerando
§ 4 Para efeito desse método, a média aritmética ponderada
Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior
para tanto, os custos relativos à produção do bem, à execução do
do -preço será determinada computando-se as operações de revenda
Art. 14. As receitas auferidas nas operações efetuadas com
serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que
praticadas desde a data da aquisição até a data do encerramento do
pessoa vinculada, ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio
corresponderem às diferenças entre os modelos objeto da compaperíodo de apuração.
de venda dos bens. serviços ou direitos, nas exportações efetuadas
ração.
§ 5° Se as operações consideradas para determinação do
durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do
Art. 17. Não sendo possível identificar operações de venda
preço médio contrverem vendas à vista e a prazo, os preços relativos
imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço médio
no mesmo período a que se referirem os preços sob investigação. a
a estas ultimas deverão ser escoimados dos juros neles incluídos.
praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercomparação poderá ser feita com preços praticados em operações
calculados à taxa praticada pela própria empresa, quando comprovada
cado brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagaefetuadas em períodos anteriores ou posteriores, desde que ajustados
a sua aplicação em todas as vendas a prazo, durante o prazo conmento semelhantes.
por eventuais variações nas taxas de câmbio da moeda de referência.
cedido para o pagamento.
§ 1° O preço médio a que se refere o caput deste artigo será
ocorridas entre a data de uma e de outra operação.
§ ti° Na hipótese do paragrafo anterior, não sendo comobtido pela multiplicação dos preços praticados, pelas quantidades
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, serão consideprovada a aplicação consistente de uma taxa, o ajuste será efetuado
relativas a cada operação e os resultados apurados serão somados e
radas, também. as variações acidentais de preços de commodities.
com base na taxa:
divididos pela quantidade total determinando-se, aosim o preço méquando
comprovadasmediame
apresentação de cotações de bolsa. de
I referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
dio ponderado.
âmbito nacional, verificadas durante o período.
(Selic), para títulos federais, proporcionalizada para o intervalo, quan§2° Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no
Art.
18.
Verificado
que
o preço de venda nas exportações é
do comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil;
mercado interno, a determinação dos preços médios a que se refere o
inferior ao limite de que trata o art. 14, com os ajustes referidos nos
II • 1.1bor. para depósitos em dólares americanos.pelo prazo
caput será efetuada com dados de outras empresas que -pratiquem a
arts. 15 a 17, as receitas das vendas nas exportações serão deterde seis meses,. acrescida de três por cento anuais a título de spread,
venda de bens, serviços ou direitos. idênticos ou similares, no merminadas tomando-se por base o valor apuradb segundo um dos méproporcionalizada para o Intervalo, quando unia das partes for docado brasileiro.
todos de que trata _esta Seção.
miciliado no exterior.
§ 3° Para efeito do disposto neste artigo, somente serão
§ 1" Para efeito de aplicação dos métodos referidos neste
§ 7' Para efeito deste artigo, serão considerados como:.
consideradas as operações de compra e venda praticadas. no•mercado
artigo, as médias aritméticas ponderadas serão calculadas em relação
I • incondicionais, os descontos concedidos que não debrasileiro, entre compradores e vendedores não vinculados.
ao
período
de apuração, exceto se a empresa estiver utilizando dados
pendam de eventos futuros, ou seja. os que forem concedidos no-ato
§ 4° Para efeito de comparação, o preço de venda:
de outros períodos, caso em que as médias serão referidas ao resde cada revenda e constar da respectiva nota fiscal;
- no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos
pectivo período.
II - impostos, contribuições e outros encargos cobrados pelo
descontos incondicionais concedidos, do ICMS, do ISS, das con§ 2° Na hipótese do § 1°, os preços apurados em moeda
Poder Público, incidentes sobre vendas, aqueles integrantes do preço,
tribuições Cofins e Pis/Pasep, de outros encargos cobrados relg Poder
estrangeira
serão ajustados em virtude de eventuais variações nas
tais conto ICMS, ISS, Pis/Pasep e Cofins;
Público e do frete e seguro, suportados pela empresa vendedora;
taxas de câmbio da moeda de referência, ocorridas entre as datas das
III - comissões e corretagens, os valores pagos e os que
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de dioperações.
constituírem obrigação de pagar, a esse título, relativamente às vendas
minuído dos encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha ido da
Art. 19. Na hipótese de utilização de mais de _um método.
dos bens, serviços ou direitos objeto de análise.
empresa exportadora.
será-considerado o menor dos valores apurados, observado o disposto
§ 8' A margem de lucro a que se refere o inciso IV, alínea
Normas Comuns às Receitas de Exportações
no parágrafo subseqüente, devendo o método adotado pela empresa
"a" do caput será aplicada- sobre o preço de revenda, constante da
Art. 15. Os valores dos bens, serviços ou direitos serão
ser aplicado. consistentemente. por bem, serviço ou direito, durante
nota fiscal, excluídos, exclusivamente, os descontos incondicionais
ajustados
de
forma
a
minimizar
os
efeitos
provocados
sobre
os
preços
todo o período de apuração.
concedidos.
a serem comparados, por diferenças nas condições de negócio, de
Parágrafo. único. Se o valor apurado segundo esses métodos
§ 9° O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante
natureza física e de conteúdo.
for inferior aos preços de venda constantes dos documentos de exa utilização da margem de lucro de vinte por cento somente será
§ 1° No caso de bens, serviços ou direitos idênticos, somente
portação, prevalecerá o montante da-receita reconhecida conforme-os
aplicado nas hipóteses em que não haja agregação de valor no.Pais ao
será permitida a efetivação de ajustes relacionados com:
referidos documentos.
custo dos bens , serviços ou direitos importados, configurando, assim,
. I - prazo para pagamento;
Art. 20. A parcela das receitas, apurada segundo-o disposto
simples processo de revenda dos mesmos bens, serviços ou- direitos
II - quantidades negociadas;
nesta Instrução Normativa, que excedei ao valor já apropriado na
importados.
III
obrigação
por
garantia
de
funcionamento
do
bem
ou
da
escrituração
da empresa deverá ser adicionada ao lucro liquido„para
§ 10. O método de que trata a alínea "b" 'do inciso IV do
aplicabilidade do serviço ou direito;
fins de determinação do lucro real' e do lucro da exploração, bem
caput será utilizado na hipótese de bens aplicados à produção.
IV
obrigação
pela
promoção,
junto
ao
público,
do
bem,
assim ser computada na determinação do lucro presumido ou ar§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, o preço -a ser utiserviço ou direito, por meio de propaganda e publicidade, observado
bitrado e da base de cálculo-da CSLL.
lizado como parâmetro de comparação será a diferença entre o preço
o disposto nos §§ 7° e 8° do art. 9°.;
líquido de venda e a margem de lucro de sessenta por cento, conArt. 21. A receita de vendas de exportação de-bens, serviços
V
obrigação
pelos
custos
de
fiscalização
de
qualidade.-do
e direitos-será determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio
siderando-se, para este -fim:
padrão dos serviços e dai-condições de higiene;
de compra, fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil,
I - preço líquido de venda, a média aritmética dos preços de
VI - custos de intemiediação- nas operações de compra e
em vigor na data:
venda do bem produzido. diminuídos dos descontos incondicionais
venda praticadas pelas empresas não vinculadas, consideradas para
I - de embarque, no caso de bens;
concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das coefeito de comparação dos preços;
II- da efetiva- prestação do serviço ou transferência do dimissões e corretagens pagas:
VII - acondicionamento;
reito.
II - margem de lucro, o resultado da aplicação do percentual
VIII - frete e seguro;
§- 1 A -data da efetiva prestação do serviço ou-transferência
de sessenta por cento sobre a média aritmética dos preços de venda
IX - riscos de crédito.
do direito•é a data do auferimento da receita. assirt considerada o
do bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais con§2Y As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas
momento em que, nascido. o direito- à sua percepção, a receita deva
cedidos. dos impostos e contribuições sobre as vendas, das comissões
pelo valor dos juros correspondentes ao intervalo entre os prazos
ser contabilizada em 'observância ao regime de cOMpeténcia.
e corretagens pagas e do valor agregado ao bem produzido no País.
concedidos para o pagamento das obrigações sob análise, coin base
-§ 2° Na hipótese em que o 'contribuinte seja optante pelo
Método do Custo de Produção mais Lucro (CPL)
na taxa praticada pela própria empresa, quando comprovada a sua
lucro presumido, com base no regime de cgiá, considerar-s0 auArt. A determinação do custo de bens, serviços e diaplicação de forma consistente para todas as vendas a prazo.
ferida a receita segundo o regime de competêneia,
reitos, adquiridos no exterior, dedutivel na determinação dó lucro real,
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, nãO sendo com• . Método :do Preço -de Venda- nas Exportações .(PVEx)
poderá. ainda, ser efetuada pelo método do Custo de Produção mais
provada a aplicação consistente de uma taxa, o ajuste será efetuado
Art. 22. A receito de venda- nas exportações .podérá ser deLucro (CPL). definido como o custo médio de produção de bens,
com base na taxa:
terininada.com -base no método do Preço de Venda nas Exportações
serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde tiverem -sido
I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e du
stódia
(PVEx), definido como a -média aritmética dos preços -de venda nas
originariamente produzidos„acrescido dos Impostos e taxas cobrados
(Selic), para títulos federais, proporcionalizada para o intervalo, quanexportações efetuadas pela- própria enipresa, para'outros clientes, ou
pelo referido país, na exportação, e de margem de lucro de vinte por
do comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil;
- por outra exportadora-nacional de bens,. serviços ou direitos, idênticos
cento, calculada sobre o custo apurado.
II - Libor, para depósitos em dólares americanos, pelo prazo
ou similares, durante o mesmo período de apuração-da base de cál§ 1° Na apuração de preço por esse método serão conde seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
culo do imposto de renda.e em condições de pagainento semelhansiderados exclusivamente os custos a que se refere o § 4°, incorridos
proporcionalizada para o intervalo, quando uma das partes for dotes.
na produção do bem, serviço ou direito. excluídos quaisquer outros,
miciliado no exterior.
§ 1°- Para-efeito -deste método, serão consideradas apenas as
ainda que se refira a margem de lucro de distribuidor atacadista.
§ 4° Os ajustes em função de diferenças de quantidades
Vendas ,para- outros 'clientes pão vincillados'ã einpresg-no.Brnsilt
§ 2° Os custos de produção deverão ser demonstrados disnegociadas serão efetuados com base em documento da emissão da
§
2° Aplicam-se aos preços a serem utilizados como pacriminadamente, por componente, valores e respectivos fornecedoempresa vendedora, que demonstre praticar preços menores .quanto
res.
râmetro, por este método, os -ajustes a' que se referem °O ano, 15 -a
maiores as quantidades adquiridas por um mesmo comprador.
17.
§ 3° Poderão ser utilizados dados da própria Unidade for§ 5° Para efeito de ajuste decorrente-das garantias a que se
Método do Preço de Venda ,por Atacadomo País-de Destino.
necedora -ou de unidades produtoras de outras empresas, localizadas
• refere o inciso III do § 1°, o valor integrante do preço, a esse título,
Diminuído do Ladro-(PVA)
•
no país de origem do bem. serviço ou direito.
não poderá exceder o resultante da divisão do total dos gastos efeAre,
23. A receita de venda nM eiportaçõeS poderá ser de
§ 4° Para efeito de determinação do -preço por esse método,
t uados, no período de apuração anterior, pela quantidade de bens,
terminerda com base to método do _Preço. de Venda por Atacado no
poderão ser computados corno integrantes do custo:
serviços ou direitos em uso, no mercado nacional, durante o mesmo
País de bestino, Diminuido , do .Uero , (PVA);_definido.cotno Linédia
I • o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos
período.
aritmética dos -preços-de -venda de. bens, idênticos ou siniilares, praintermediários e dos materiais de embalagem utilizados na produção
§ 6° Na hipótese do parágrafo anterior. se o bem, serviço ou
ticados no mercado- atacadista do•-país:-de destino; em- condições . de,
do bem, serviço ou direito;
direito não houver, ainda, sitio vendido no Brasil, será admitido o
- o custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos
c usto, em moeda nacional, correspondente à mesma garantia, pra- cpagamento semelhantes,. diminuídos -dos- tributos incluídos -no preço.
obradou. no referido pais, e-de margem-de hicro ck quinze por cento
aplicados ou consumidos na produção;
icado em outro país.
sobre o preço de venda-no atacado.
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§ 1° Consideram-se tributos incluídos no preço, aqueles que
guardem semelhança com o ICMS e o ISS e com as contribuições
Cotins .e Pis/Pasep.
§ 2° A margem de lucro a que se refere este artigo será
aplicada sobre o preço bruto de venda no atacado.
§ 3° Aplicam-se aos preços a serem utilizados como parâmetro. por este método, os ajustes a que se referem os arts. 15 a
17.
Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino,
Diminuído do Lucro (PVV)
Art. 24. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada com base no método do Preço de Venda a Varejo no País
de Destino. Diminuído do Lucro (PVV), definido como a média
aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de
pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço,
cobrados no referido país, e de mergem de lucro de trinta por cento
sobre o preço de venda no varejo.
Parágrafo único. Aplicam-se, neste caso, as normas contidas
nos §§ I° e 2° do artigo anterior e os ajustes a que se referem os ai-tu.
15 a 17.
Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro (CAP)
Art 25. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada com base no método do Custo de Aquisição ou- Produção
mais Tributos Lucro (CAP), definido como a média aritmética dos
custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços ou direitos,
exportados, acrescidos dos impostos e contribuições'cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos
mais impostos e contribuições.
§ 1° Integram o custo de aquisição, os valores -de frete e
seguro pagos pela empresa adquirente, relativamente aos bens, serviços e direitos exportados.
§ 2° Será excluída dos custos de aquisição e de produção à
parcela do crédito presumido do IP', como ressarcimento das contribuições Cofins e Pis/Pasep, correspondente aos bens exportados.
§ 3° A margem de lucro de que trata este artigo será aplicada
sobre o valor que restar após excluída a parcela do crédito presumido
a que se refere o parágrafo anterior.
§ 4° O preço determinado por este método, relativamente às
exportações diretas, efetuadas pela própria empresa produtora, poderá
ser considerado parâmetro para o preço praticado nas exportações por
intermédio de empresa comercial exportadora, independentemente de
novo acréscimo a título de margem de lucro.
Juros
Art. 26. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada,
quando decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do
Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro
real até o montante que não exceda ao valor calculado com base na
taxa Libor, para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis
meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referir os juros.
§ 1° No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa
jurídica mutuante, domiciliado no Brasil, deverá reconhecer, como
receita financeira correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo.
§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros
serão calculados com base no valor da obrigação ou do direito,
expresso na moeda objeto do contrato, e convertidos em reais pela
taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data
do termo final do cálculo dos juros.
§ 3° O valor dos encargos que exceder o limite referido no
rapai e a-diferença de receita apurada na forma do parágrafo Onterior
serão adicionados ao lucro real, presumido ou arbitrado e à base de.
cálculo da CSLL.
§ 4° Nos casos de contratos registrados no Banco Central do
Brasil. serão admitidos os juros determinados com base na taxa registrada.
§ 5° Nos pagamentos de juros em que a pessoa física ou
jurídica remetente assuma o ônus do imposto, o valor deste não será
considerado para efeito do limite de dedutibilidade.
Disposições Gerais
Conceito de Similaridade
•
Art. 27. Para efeito desta Instrução Normativa, dois ou mais
bens, em condições de uso na- finalidade a que se destinam, serão
considerados similares quando, simultaneamente:
I - tiverem a mesma natureza e -a mesma função;
II - puderem substituir-se mutuamente, na função a que se
destinem;
III - tiverem especificações equivalentes.
Elementos Complementares. de Prova
Art. 28. Além dos-documentos emitidos normalmente pelas
empresas, nas operações de compra e venda, a comprovação dos
preços a que se refere esta Instrução Normativa poderá ser efetuada.
também, com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do
comprador ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse
mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a
bitnbutação ou para intercâmbio de informações;
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas, onde se especifique o
setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada.
bem assim Identifique, por empresa, os dados coletados e trabalhados.
§ 1° As publicações, as pesquisas .e os relatórios oficiais. a
que se refere este artigo somente serão admitidas como prova se
houverem sido realizados com observância de métodos de avaliação
internacionalmente adotados e se referirem a período contemporâneo
com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
empresa brasileira.
§
Consideram se adequadas a surtir efeito probatório as
publicações de preços decorrentes:
I de cotações de bolsas de v olores de âmbito nacional:
11 de cotações de bolsas reconhecidas internacionalmente, a
exemplo da de Londres. na Inglaterra, e da de Chicago. nos Estados
t nicles da América;

III - pesquisas efetuadas sob a responsabilidade de orgaIV - demonstrativo da parcela do crédito presumido do 'PI.
nismos internacionais, a exemplo da Organização de Cooperação e
como ressarcimento das contribuições Pis/Pasep e Cotins. corresDesenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização Mundial de
pondente aos bens objeto da-solicitação.
Comércio (OMC).
§ 1° Os demonstrativos deverão ser corroborados com os
§ 3° No caso de pesquisa relativa a.periodo diferente daquele
seguintes documentos:
a que se referir o preço praticado pela empresa, o valor determinado
I - cópia dos documentos de compra dos bens, serviços ou
será ajustado em função de eventual variação na taxa de câmbio da
direitos e dos demais documentos de pagamento dos impostos inmoeda de referência, ocorrida entre os dois períodos.
cidentes na importação e outros encargos computáveis como custo.
§4° As publicações técnicas, pesquisas e relatórios a que se
relativos ao ano-calendário antérion
refere este artigo poderão ser desqualificados por ato do Secretário da
II - cópia dos documentos de pagamento dos impostos e
Receita Federal, quando considerados inidôneos ou inconsistentes.
taxas incidentes na exportação, cobrados no país exportador:
Conquista de Novos Mercados
III - cópia de documentos fiscais de venda emitidos no úl• Art. 29. As exportações para empresa vinculada, com o obtimo ano-calendário, nas operações entre a empresa vinculada, domiciliado no exterior, e as empresas atacadistas. não vinculadas, disjetivo de conquistar mercado, em outro país, para os bens, serviços ou
tribuidoras dos bens. serviços ou direitos, objeto da solicitação:
direitos de produção no território brasileiro, poderão ser efetuadas a
IV - cópia de documentos fiscais de venda a consumidores.
preços médios inferiores a noventa por cento dos preços médios
emitidos por empresas varejistas. localizadas nos países de destino
praticados no Brasil, independentemente de arbitramento das respectivas receitas, desde que:
dos bens, serviços ou direitos, com indicação do respectivo preço
cobrado. .
I - os bens, serviços ou direitos, objeto da exportação, não
§ 2° Os documentos a que se refere o parágrafo anterior não
tenham sido comercializados no país de destino, pela própria empresa
serão anexados ao processo. devendo ser mantidos à disposição da
exportadora ou por qualquer outra a ela vinculada, localizada em
Cosit. no domicílio fiscal da empresa solicitante ou representada pela
qualquer parte do mundo;
entidade de classe.
.
II --os bens, serviços ou direitos sejam revendidos aos con§ 3° Além dos documentos mencionados neste artigo, as
sumidores, por preço inferior ao de qualquer bem, serviço ou direito.
solicitações de alteração de percentuais poderão ser justificadas com
idêntico ou similar, comercializado no pais dedestino;
os documentos referidos no art. 28.
III - efetuadas com observância das condições fixadas em
Dispensa de Comprovação
plano especifico de exportação, previamente aprovado pela CoorArt. 34. Á pessoa jurídica que comprovar haver apurado
denação-Geral do Sistema de Tributação (Cosit);
lucro
líquido,
antes da CSLL e do imposto de renda, decorrente das
IV - fique demonstrado, no plano de exportação, que a emreceitas de vendas nas exportações para empresas vinculadas, em
presa vinculada, domiciliado no país de destino, não terá lucro com as
valor equivalente a, no mínimo, cinco por cento do total dessas
operações e, se houver previsão de prejuízos para a empresa no
receitas, poderá comprovar a adequação dos preços praticados nessas
Brasil, em virtude do preço a ser praticado, o prazo previsto para sua
exportações,
no mesmo período, exclusivamente com os documentos
recuperação.
relacionados com a própria operação.
§ 1° Para efeito de comparação, aplicam-se aos preços dos
§
1°
Para efeito deste artigo, o lucro líquido correspondente
bens, serviços ou direitos. idênticos ou similares, a que se refere o
às exportações para empresas vinculadas será apurado segundo o
inciso II, as normas de ajuste estabelecidos nos arts. 15 a 17.
disposto iso art. 187 da Lei n°6.404. de 15 de dezembro de 1976 e no
§ 2° O plano de exportação a que se refere este artigo deverá
art. 248 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n°
conter:
3.000, de 26 de março de 1999.
I - a denominação da empresa vinculada, encarregada da
§ 2° Na apuração do lucro líquido correspondente a essas
distribuição dos bens, serviços ou direitos, no país de destino, com o
exportações, os custos e despesas comuns és vendas serão rateados
respectivo endereço;
em função das respectivas receitas líquidas.
II - a quantidade de cada bem, serviço ou direito a ser
Art. 35. A pessoa jurídica, cuja receita líquida das exporexportado com a finalidade de conquista de mercado;
tações, em qualquer ano-calendário, não exceder a cinco por cento do
III - as formas de distribuição no mercado de destino;
total da receita líquida no mesmo período, poderá comprovar a adeIV - as empresas locais por meio das quais será efetuada a
quação dos preços praticados nessas exportações, no mesmo período.
distribuição;
exclusivamente com os documentos relacionados com a própria opeV - a margem, em percentuais, contratada com as distriração.
buidoras;
Parágrafo único. No cálculo da receita líquida de exportação
VI - o período em que será executado o plano, com as
a que se refere o caput deveni ser também incluídas as receitas de
respectivas datas de início e término;
vendas efetuadas para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou doVII - a previsão dos gastos com a promoção, no país de
miciliadas- em país com tributação favorecida.
destino. dos bens, serviços ou direitos a serem exportados. Art. 36. O disposto nos ai-Is. 34 e 35:
§ 3° Somente serão aprovados planos com prazo de execução
I - não se aplica em relação às vendas efetuadas para emigual ou inferior a doze meses.
presas, vinculadas ou não. domiciliadas em países com tributação
§ 4° O disposto neste artigo não se aplica quando os bens.
favorecida, conforme definido no art. 38;
serviços ou direitos, a serem exportados, tiverem por destino país
II - não implica a aceitação definitiva do valor da receita
com tributação favorecida, conforme definido no art. 38.
reconhecida com base no preço praticado, o qual poderá ser imOperações Atípicas
pugnado, se inadequado. ein procedimento de ofício, pela Secretaria
Art. 30. Em nenhuma hipótese será admitido o uso, como
da Receita Federal.
parâmetro, de preços de bens, serviços e direitos praticados em opeMargem de Divergência
rações de compra e venda atípicas, tais como nas. liquidações de
Art. 37. Será considerada satisfatória a comprovação, nas
estoque, nos encerramentos de atividades ou nas vendas com suboperações com empresas vinculadas, quando o preço ajustado, a ser
sídios governamentais.
utilizado como parâmetro, divirja, em até cinco por cento, para mais
Alteração de Percentuais
ou para menos, daquele constante dos documentos de importação ou
exportação.
Art. 31. Os percentuais de que tratam os arts. 12, 13, 14, 23,
Parágrafo único. Nessa hipótese, nenhum ajuste será exigido
.24-e 25 poderão ser alterados por determinação do-Ministro de Estado
da empresa, seja, fio-lucro real, seja--na base de cálculo da CSLL.
da Fazenda.
Países com Tributação Favorenida
§ 1° As alterações de percentuais a que se refere este artigo
Art. 38. As disposições relativas a preços de transferência de
serão efetuadas em caráter geral, setorial ou específico, de ofício ou
bens, serviços e direitos e sobre taxas de juros, constantes desta
em atendimento a solicitação de entidade de classe representativa de
Instrução Normativa, aplicam-se, também. às operações efetuadas por,
setor da economia, em relação aos bens, serviços ou direitos objeto de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no Brasil. com
operações por parte das empresas representadas, ou, ainda, em atenqualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada. residente
dimento a solicitação da própria empresa interessada.
ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute a
§ 2° Aos pedidos de alteração de percentuais. efetuados por
alíquota-máxima inferior a vinte por cento.
setor econômico ou por empresa, aplicam-se as normas relativas aos
§ 1° Para efeito do disposto na parte final deste artigo. será'
processos de consulta de que trata o Decreto n° 70.235, de 6 de março
considerada a legislação tributária do referido pois. aplicável às pesde 1972 - Processo Administrativo Fiscal -, com alteração dada pelos
soas limas ou as pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente com
arts. 48 a 50. da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de .1996.
.o qual houver sido praticada a operação.
Art. 32. A Cosit fica incumbida da análise dos pleitos de
§
No caso de pessoa física residente no Brasil:
alteração de percentual a que se -refere o § 2°. do artigo anterior,
I - o valor apurado segundo-os arts. 8° a 13 será considerado
devendo, para cada caso, propor, ao Secretário da Receita Federal, a
como
custo
de
aquisição para efeito de apuração de ganho de capital
solução a ser submetida à aprovação do Ministro da Fazenda.
na alienação do bem ou direito;
§ 1° A decisão, se denegatória, será exarada-em- despacho,
II - o preço relativo ao bem ou-direito alienado, para efeito
formalizado no próprio processo de solicitação; se concessoria, será
de apuração de ganho de capital, será o apurado em conformidade
formalizada por meio de Portaria Ministerial, publicada, em se ti incom
o
disposto
nos arts. 14 a 25:
teiro teor, no Diário Oficial da União.
III - será considerado como rendimento tributável o preço
§ 2° Os meios para formalização das'clecisões do Ministro da
dos serviços prestados apurado de conformidade com o.disposto nos
Fazenda, a que se refere o parágrafo anterior, serão aplicados inarts. 14 a 25:
clusive nos casos de atendimento parcial.
IV - será considerado como rendimento -tributável os juros
§ 3° Nas hipóteses de atendimento ao pleito, a Cosit deverá
determinados em conformidade com o art. 26.
informar se concorda com o prazo de vigência das novas margens.
§ 3° Na aplicação do disposto neste artigo. a aliquota efetiva
sugerido pela entidade ou empresa interessada, ou. caso contrário,
de tributação, no-país de residência‘ da- pessoa _física ou jurídica, será
propor o prazo que julgar-usais adequado.
determinada comparando-se a soma do imposto pago nobre o lucro.
Art. 33. M solicitações de alteração de percentuais, efena pessoa jurídica e na sua distribuição, com o lucro . apurado de
tuadas por entidades de classe ou por empresa, deverão conter inconformidade com a legislação brasileira, antes dessas incidências.
dicação do prazo para vigência das margens sugeridas e ser instruídas
Art. 39. Nas importações efetuadas por empresa residente. de
Com os seguintes documentos:.
pessoa física ou jurídica, vinculada 011 não, residente eIll país com
I - demonstrativo dos custos de produção dos bens, serviços
tributação favorecida, de bens, serviço ou direito oriundo de empresa
ou direitos, emitidos pela empresa fornecedora. domiciliado no ciresidente em outro país, vinculada à empresa -no -Brasil. a operação
terior:
será considerada como praticada entre as duas empresas vinculadas,
II - demonstrativo do total anual das compras e vendas, por
,excluída a participação da pessoa física ou jurídica residente no país
tipo de bem, serviço ou direito, objeto da solicitação:
com tributação favorecida.
III - demonstrativo dos valores pagos a título de frete e
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualseguros, relativamente aos bens, serviços ou direitos;
mente. às operações de exportação. —
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Do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (Simples)
Abrangência
Art. 5° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 2° e
que não se enquadre nas vedações do art. 20, poderá optar pela
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples.
§ 1° A inscrição no Simples implica pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
II - Contribuição para (PIS/Pasep);
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofias);
V - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
VI - Contribuições para a Seguridade Social,, a cargo da
pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei n° 8.212, de • 24 de
julho de 1991, e o art. 25 da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994.
§2° 0 pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui
a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na
qualidade de contribuinte ou responsável. em relação aos quais será
observada a legislação aplicável às-demais pessoas jurídicas:
I - Imposto sobre Operações de Crédito. Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (I0F);
II - Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros
(II):
• 111 - Imposto sobre Exportição. para o Exterior, de Produtos
Nacionais ou Nacionalizados (1E);
EVERARDO MACIEL
IV - Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou créditos
efetuados pela pessoa jurídica e aos rendimentos ou ganhos líquidos
INSTRUÇÃO NORMATIVA N' 34. DE 30 DE MARÇO DE 2001
auferidos em aplicações de renda fixa ou 'variável, bem assim relativo
aos ganhos de capital obtidos na alienação de ativos;
Dispõe sobre o Sistema Integrado de PaV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural_ (ITR);
VI - Contribuição Prdvisória sobre a Movimentação Finangamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
ceira-(CPMF);•
VII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Porte (Simples)
Serviço (FGTS);
VIII - Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atriempregado.
buição que lhe confere o inciso 111 do art. 190 do Regimento Interno
§ 3° Será definitiva a incidência do imposto de renda na
da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 227,
fonte relativa aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplide 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Leis n°
cações de renda fixa ou variável e aos ganhos de capital, na hipótese
9.317, de 5 de dezembro de 1996. n° 9.528. de 10 de dezembro de
do inciso IV do parágrafo anterior.
1997. n° 9332, de 11 de dezembro de 1998, n° 9.779, de 19 de
§ 4° O ganho de capital será tributado mediante a incidência
janeiro de 1999, e n° 10.034, de 24 de outubro de 2000, e nas
da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a diferença positiva entre
Medidas Provisórias n°2.113-29. de 27 de março de 2001. e n° 2.132o valor de alienação e o valor de aquisição tal como definido na
43. de 27 de março de 2001, resolve:
legislação do imposto de renda.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
§ 5° O imposto de renda calculado na forma do p'arágrafo
Art. 1° Esta Instrução Normativa regulamenta o tratamento
anterior, decorrente da alienação de ativos, deverá ser pago até o
tributário diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às miúltimo dia útil do mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
croempresas e às empresas de pequeno porte optantes pelo Sistema
§ 6° O imposto a que se refere o parágrafo anterior deverá
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microemser
recolhido ao Tesouro Nacional, por meio de Darf, com utilização
presas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
do código de receita 6279.
DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO
§ 7° A inscrição no Simples dispensa a pessoa jurídica do
PORTE
pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive
Definição
as destinadas ao Serviço Social do Comércio (Sesc), ao Serviço SoArt. 2° Para os fins do disposto nesta Instrução Normativa,
cial da Indústria (Sesi), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Inconsidera-se:
dustrial (Sena», ao -Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
I - microempresa (ME), a pessoa jurídica que tenha auferido,
(Senso), ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Emno ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00
presas (Sebrae), e seus congêneres, bem assim as relativas ao salário(cento e vinte mil reais);
educação
e à contribuição sindical patronal.
II - empresa de pequeno porte (EPP). a pessoa jurídica que
Convênio com estados e municípios
•
tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$
Art. 6° O Simples poderá incluir o Imposto sobre Operações
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$
relativas ,à,-Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Interestadual e Intermunicipal (ICMS) ou o Imposto sobre Serviços
Início de atividade
. de
Qualquer Natureza (ISS) devido por microempresa ou empresa de
Art. 3° No caso de início de atividade no próprio ano-capequeno porte, ou por ambas, desde mie a unidade federada ou o
lendário, os limites de que tratam os incisos I e II do art. 2° serão,
município
em que esteja estabelecida venha a ele aderir mediante
, respectivamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 100.000,00
convênio:
(cem mil reais), multiplicados pelo número de meses de funcio§ I° O convênio de que trata este artigo entrará em vigor a
namento naquele período, desconsideradas as frações de meses.
partir do terceiro mês subseqüente ao da publicação de seu extrato no
§ 1° Para as pessoas jurídicas que iniciarem suas atividades
Diário Oficial da União e alcançará, automática e imediatamente, a
no mês de dezembro do ano-calendário, será considerado como limite
pessoa jurídica optante ali estabelecida. relativamente ao ICMS ou ao
proporcional o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
ISS, ou a ambos. conforme o caso, obrigando-a ao pagamento dos
100.000,00 (cem mil reais). respectivamente, para a microempresa e
mesmos de acordo com o referido Sistema em relação, inclusive, à
para a empresa de pequeno porte.
receita bruta auferida naquele mês.
§ 2° Se o valor acumulado da receita bruta no ano-calendário
§ 2° Não poderá pagar o ICMS, na forma do Simples, ainda
de início de atividade for superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
que a unidade federada onde esteja estabelecida seja conveniada, a
multiplicados pelo número de meses de funcionamento, a pessoa
pessoa jurídica:
jurídica estará obrigada ao pagamento da totalidade ou diferença dos
I - que possua estabelecimento em mais de uma unidade
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com
federada;
as normas gerais de incidência, desde o primeiro mês de início de
II - que exerço, ainda que parciahnente, atividade de transatividade.
porte interestadual ou intermunicipal.
§ 3° Caso o pagamento a que se refere o parágrafo anterior
§ 3° A restrição constante do parágrafo anterior não impede
ocorra antes do início de procedimento de oficio, incidirão apenas
a opção pelo Simples em relação aos impostos e contribuições da
juros de mora, determinados segundo as normas previstas para o
União.
imposto de relida.
§ 40 Não poderá pagar o ISS. na forma do Simples, ainda
Receita bruta
que o município onde esteja estabelecida Seja conveniado, a pessoa
Art. 4° Considera-se receita bruta o produto da venda de
jurídica que possua estabelecimento em mais de um município. bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
§ 5° A restrição constante do parágrafo anterior não impede
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluidas as
a opção pelo Simples em relação aos impostos e contribuições da
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
União e, ressalvado o disposto no artigo anterior. ao ICMS.
§ 1 0 Ressalvado o disposto no caput, para fins de deter.
§ 6° A exclusão do ICMS ou do ISS do Simples somente
minação da receita bruta apurada mensalmente, é vedado proceder se
produzirá efeito a partir de 1° de janeiro do ano-calendário suba qualquer outra exclusão em virtude da alíquota incidente ou de
seqüente ao da denúncia do respectivo convênio.
tratamento tributário diferenciado (substituição tributária, diferimento,
Das Microempresas Optantes pelo Simples •
crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção) aplicáveis às
Percentuais aplicáveis
pessoas jurídicas não optantes pelo regime tributário das microem•
Art. 70 O valor devido mensalmente pelas microempresas,
presas e das empresas de pequeno porte, de que trata esta Instrução
inscritas no Simples, nessa condição, será determinado mediante a
Normativa
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes per§ 2 0 Para fins de determinação da receita bruta auferida,
centuais:
pudera ser ,unsiderado regime de ,ompetênc ia ou de caixa, mantido
I até R$. 60 000 00 (sessenta
mil reais) . 3%•(três por cen.
o critério para todo o ano-calendário.
to);
Procedimentos de Fiscalização
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos Auditores Fiscais da Receita Federal
(AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para
determinação do preço praticado e as respectivas memórias de cálculo, observado o disposto nos arts. 34 a 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção
quanto ao preço. os AFRF encarregados da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que dispuser, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
Art. 41. As verificações dos preços de transferência, praticados entre empresas vinculadas, a que se refere esta Instrução
Normativa, serão efetuadas por períodos anuais, exceto nas hipóteses
de início e encerramento de atividades e de suspeita de fraudes.
Art. 42. A competência para solucionar consultas, relacionadas com os ,preços de transferencia de que trata esta Instrução
Normativa, será- exercida, em caráter temporario, pela Cosit.
Art. 43. As normas sobre preços de transferencia de que trata
esta Instrução Normativa:
I - aplicam-se, exclusivamente, em• relação às operações com
empresas vinculadas, praticadas a partir de 1° de janeiro de 1997;
II • não se aplicam aos casos de royalties e assistência
técnica, científica, administrativa ou assemelhada.
An. 44. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 45. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de
sua força normativa, as Instruções Normativas SRF n° 38/97, de 30 de
abril de 1997, e n° 11312000, de 19 de dezembro de 2000.

II - de R$ 60.000,01 (sessenta .mil reais e-uin centavo) a R$
90.000,00 (noventa mil reais): 4% (quatro por cento);
III - de R$ • 90.000,01 (noventa mil reais e um centavo) a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais): 5% (cinco por cento).
§ 1° O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma
deste artigo, será o correspondente à receita bruta acumulada,.dentro
do ano-calendário, até o próprio mês. •
§ 2° No caso de microempresa contribuinte do IPI. os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos de 0,5 (meio) ponto
percentual.
.§ 3° Caso a unidade federada em que esteja estabelecida a
microempresa tenha aderido ao Simples, nos termos do art. 6°, os
percentuais referidos neste. artigo serão acrescidos, a título de pagamento do ICIv1S. observado o disposto no respectivo-convênio:
I - em relação. a microeinpresa contribuinte exclusivamente
-do ICM
S: de até 1 (um) ponto percentual;
II - em relação a microempresa contribuinte do ICMS e do
ISS: de até 0,5 (meio) ponto percentual.
§ 4° Caso o município em que esteja estabelecida a microempresa tenha aderido ao Simples, nos termos do art. 6°, os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos, a título de pagamento
do ISS, observado o disposto no respectivo convênio:
I - em relação a microempresa contribuinte exclusivamente
do ISS: de até 1 (um) ponto percentual;
II - em relação a inicroempresa contribuinte do ISS e do
ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual.
Percentuais aplicáveis às creches, pré-escolas e estabelecimedos
de ensino-fundamental
Art. 8° No caso de creches, pré-escolas- e estabelecimentos de
ensino fundamental, inscritas no Simples, na condição de microempresas, o valo: devido mensalmente, será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
I - até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): 4,5% (quatro e
meio por cento);
II --de R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) a R$
90.000.00 (noventa mil reais): 6% (seis por cento);
III - de R$ W.000,01 (noventa mil reais e um centavo) a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais): 7.5% (sete e meio por cento).
§. 1° O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma
deste artigo, será o correspondente à receita bruta acumulada, dentro
do ano-calendário, até o próprio mês.
.§ 2° No caso de microempresa contribuinte do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). os percentuais referidos neste artigo
serão acrescidos de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto percentual.
§. 3° Caso a. unidade federada em que esteja estabelecida a
microempresaienha aderido ao Simples, nos termos do art. 4° da Lei
n° 9317, de 1996, os, percentuais referidos neste artigo- serão acrescidos, a título de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), observado o disposto no respectivo convênio:
I - em relação à microempresá contribuinte exclusivamente
do ICMS: de até 1.5 (um e meio) ponto percentual;
II - em relação à microempresa contribuinte do ICMS e do
ISS: de até 0.75 (setenta e cinco centésimos) de ponto percentual.
§ 4° Caso o município em que esteja estabelecida a microempresa tenha aderido ao Simples, nos termos do art. 4° da Lei n°
9.317, de 1996, os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos,
a título de pagamento do ISS, observadas) 'disposto no respectivo
convênio:
I - em relação à micreempresa contribuinte exclusivamente
do ISS: de até 1,5 (um e meio) ponto percentual;
•
II - em relação à mictoempresa contribuinte do ISS e do
ICMS: de até 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto percentual.
§ 5° O produto da arrecadação gerado-pela diferença entre os
percentuais aplieáveis às pessoas jurídicas constantes do art. 8°c os
percentuais previstos para as demais pessoas jurídicas optantes pelo
sistema (art. 7°) será destinado às Contribuições para a. Seguridade
Social.
Recolhimento como EPP
Art. 9° A microempresa, optante pelo Simples que, no decurso do ano-calendário, exceder o limite de receita bruta acumulada
de. R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sujeitar-se-á. em relação
aos valores excedentes, a partir, inclusive, do •mês ein que verificado
o excesso, aos percentuais previstos para as empresas de pequeno
porte, por faixa de receita -bruta.
Parágrafo único. Na hipótese do artigo anterior, a microempresa estará, no ano-calendário subseqüente, automaticamente excluída do Simples nessa condição, podendo, entretanto. inscrever-se na
condição de empresa de pequeno porte, na forma do §2° do art. 22,
desde que não haja ultrapassado o limite -de receita bruta de. R$
1200.000,00 (um milhão e duzentos mil . reais).
Das Empresas de Pequeno Porte Optanteã pelo Simples
Percentuais aplicáveis
Art. 10. O valor devido mensalmente pelas empresas de
pequeno porte, inscritas no Simples, nessa condição, será deteiniinado
mediante .a aplicação, sobre a te:Cena bruta - *tensa' auferida. dos
seguintes percentuais:
I - até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 5.4%
(cinco inteiros e quatro décimos por cento);
II - de R$ 240.000,01 (duzentos e quarenta mil reais e um
centavo) a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 5.8% (cinco inteiros e oito déeintos por cento);
III --de R$ 360.000,01 (trezentos é sessenta mil reais e um
centavo) . a R$ 480.000,60' (quatrocentos e oitenta mil reais): 6.2%
(seis inteiros-e- dois décimos por cento):
IV - de R$ 480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais): 6,6% (seis inteiros é
seis décimos por centó);
V - de R$ 600.000,01 (seiscentos mil reais e um centavo) a
R$ " 720.000.00 (setecentos e vinte mil reais): 7% (sete por cento);
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VI - de R$ 720,00001 (setecentos e vinte mil reais c um
....oitavo) a R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais): 7,4%
(sete inteiros e quatro décimos por cento);
VII de .R$ 840.000,01 (oitocentos e quarenta mil reais e um
centavo) a R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta :mil reais): 7,8%
(sete inteiros e oito décimos por cento):
VIII de R$ 960.000,01 (novecentos e sessenta reais e uni
centavo) a R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais): 8.2%
(oito inteiros e dois décimos por cento);
IX • de R$ 1 080.000,01 (um milhão. oitenta mil reais e uni
centavo) a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais): 8:6%
(oito inteiros e seis décimos por cento).
§ 1° O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma
deste artigo, será o correspondente à receita bruta acumulada, dentro
do ano-calendário. até o próprio mês.
§ 2° No caso de empresa de pequeno porte contribuinte do
IPI. os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos de 0.5
(meio) ponto percentual.
§ 3° ('uso a unidade federada em que esteja estabelecido a
empresa de pequeno porte tenha aderido ao Simples, nos termos do
art. 60 , os percentuais referidos-neste artigo serão acrescidos, a título
de pagamento do ICMS. observado o disposto no respectivo convênio:
I - em relação à empresa de pequeno porte contribuinte
exclusivamente do ICMS: de até 2,5 (do(s e meio) pontos percentuais:
II - em relação à empresa de pequeno porte contribuinte do
ICMS e do ISS: de até 2 (dois) pontos percentuais.
§ 4° Caso o município em que esteja estabelecido a empresa
de pequeno porte tenha aderido ao Simples, nos termos do art. 6°, os
percentuais referidos neste artigo serão acrescidos, a título de pagamento do ISS, observado o disposto no respectivo convênio:
I - em relação à empresa de pequeno porte contribuinte
exclusivamente do ISS: de até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais:
II - em relação, à empresa de pequeno porte contribuinte do
ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual.
§ 5° A empresa de pequeno porte submeter-se-á aos percentuais estabelecidos neste artigo em relação à totalidade da receita
bruta auferida no ano-calendário, não se lhe aplicando os percentuais
estabelecidos para as microempresas, inclusive em relação à receita
bruta até R$ 120.000.00 (cento e vinte mil reais).
Acréscimo de percentuais de EPP
Art. 11 A empresa de pequeno porte cuja receita bruta, no
decurso do ano-calendário, exceder ao limite de receita bruta acumulada de R$ 1 200 000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sujeitar se-á, em relação aos valores excedentes, a partir, inclusive, do
mês em for que verificado o excesso, aos seguintes percentuais:
I - 10,32% (dez inteiros e trinta e dois décimos por cento)
correspondentes aos impostos e às contribuições referidos no § 1° do
art. 5°;
II • 0,6% (seis décimos por cento), correspondente ao IPI,
caso seja contribuinte deste imposto;
III - dos percentuais máximos atribuídos nos convênios que
hajam sido firmados pela unidade federada e pelo município para as
empresas de pequeno porte, acrescidos de 20% (vinte por cento).
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídicaestará automaticamente excluída do Simples no ano-calendário subseqüente, podendo retomar ao sistema, formalizando sua opção no
ano-calendário subseqüente àquele era que a.receita bruta anual tenha
ficado dentro dos limites a que se refere o inciso I ou II do art. 20,
observadas as demais condições.
Percentuais aplicáveis às creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental
Art. 12. No caso de creches, pré-escolas e estabelecimentos
de ensino fundamental, inscritas no Simples, na condição de empresa
de pequeno porte, o valor devido mensalmente, será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida. dos
seguintes percentuais:
I - até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 8,1%
(oito inteiros e um décimo porcento);
II - de R$ 240.000.01 (duzentos e quarenta Mil reais e uni
centavo) a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 2,7% (oito
inteiros -e sete décimos por cento);
- de R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um
centavo) a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais): 9.3%
(nove inteiros e três décimos por cento);
IV - de R$ 480.000,01 (quatrocentos-e oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais): 9.9% (nove inteiros
e nove décimos por cento);
V - de R$ 600.000,01 (seiscentos mil reais e um centavo) a
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais): 10,5% (dez inteiros e
cinco décimos por cento);
VI - de R$ 720.000.01 (setecentos e vinte mil reais e um
centavo) a RS 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais): 11.1%
(onze inteiros e um décimo por cento);
VII - de R$ 840.000,01 (oitocentos e quarenta mil reais e um
centavo) a RS 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais): 11,7%
(onze inteiros e sete décimos por cento);
VlIl - de R$ 960,000,01 (novecentos e sessenta reais e um
centavo) a R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais): 12,3%
(doze inteiros e três décimos por cento);
IX - de R$ 1.080.000,01 (um milhão, oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais): 12,9%
(doze inteiros e nove décimos por cento).
§ 1° O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma
deste artigo, será o correspondente à receita bruta acumulada, dentro
do ano-calendário, até o próprio mês.
§ 2° No caso de empresa de pequeno porte contribuinte do
IPI, os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos de 0.75
(setenta e cinco centésimos) de ponto percentual.
§ 3° Caso a unidade federada em que esteja estabelecido a
empresa de pequeno porte tenha aderido ao Simples, nos termos do
art. 6". os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos, a título
de pagamento do ICMS, observado o disposto no respectivo . convênio:

I - em relação a empreso de pequeno porte -contribuinte
exclusivamente-do ICMS: de até 3.75 , (très inteiros e- setenta e cinco
centésimos) pontos percentuais;
II em relação a empresa de- pequeno portecôntribuinte do
ICMS -e do -ISS: de até 3 (três) pontos Percentuais.
§ 4° Caso o Município em que esteja estabelecido a empresa
de pequeno porte tenha-aderido ao Simples, nos lerntos do art. 6°. os
percentuais referidos neste artigo -serão acrescidos, a título de- pagamento do ISS, observado Cr disposto no respectivo convênio;
I - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte
exclusivamente do ISS: de até 3,75- (três inteiros e setenta e cinco
centésimos) pontos 'percentuais;
•
- em relaçãoa-empresa de-pequeno-porte-contribuinte do
ISS e do IC:VIS: de até 0.75 (setenta- e cinco centésirnos) de ponto
percentual.
§ 5' A' empresa de pequeno porte submeter-se-á aos percentuais.estabelecidos-neste artigo em relação à_totalidade da receita
bruta auferida -no ano .ealendfirio, não se lhe aplicando-os percentuais
estabelecidos para' as rincroenipresas, inclusive em relação à receita
bruta até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
§6° O produto da arrecadação-gerado pela diferença entreos
percentuais aplieáveis às pessoas jurídicas constantes do art. 12 e- os
percentuais previstos para as demais pessoas jurídicas optantes pelo
sistema (art. 10) será destinado-às contribuições de que trata o incito
VI do §
do art. 5° desta Instrução Normativo.
Acréscimo de percentuais de creches, pré-escolas e estabelecimentos
de ensino fundamental
Art. 13. A empresa de pequeno porte cuja receita bruta, no
decurso do ano-calendário, eiceder .ao limite de receita bruta acumulada de R$ 1.200.000,00 (um. milhão e duzentos mil reais), sujeitar-se-á, em relação aos valores excedentes, a partir. inclusive, do
mês em for quê verificado o excesso, aos seguintes percentuais:
I - 15,48% .(quinze- inteiros e quarenta e oito décimos por
cento) correspondentes aos impostos e às contribuições-referidos no §.
1 0 do art. 5°:
II - 0,9% (nove -décimos pôr cento), correspondente ao IPI.
caso seja contribuinte deste imposto;
III - dos percentuais máximos atribuídos nos convênios que
hajam sido firmados pela unidade federada* pelo município para at
empresas de pequeno porte, acrescidos de 20% (vinte por cento).
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a pessoa -jurídica
estará automaticamente- excluída do Simples no ano-calendário subseqüente, podendo retomar ao sistema, formalizando sua opção nxi
ano-calendário subseqüente àquele em que.a receita bruta anual tenha
ficado dentro dos limites-a que se refere- o inciso I ou II do art„ 20,
observadas as demais.condições.
Conceito- de EPP :para -fins de-convênioArt. 14. Os convênios de adesão ao Simples poderão-considerar como empresas de pequeno porte- tão-somente aquelas cuja.
receita bruta, no ano-calendário, seja superior a R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000.00 (Setecentos e
vinte mil reais).
Acréscimo de percentuais de EPP'nos convênios
§ 1° No caso de convênio com unidade federada ou município, em que seja considerada como empresa .de pequeno porte
pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), os percentuais a que se referem:
- os incisos I dos §§ 3°e 4° dos arts. 10 e -12 ficam
acrescidos de umponto percentual;
11 - os incisos II dos §§ 3° e 40 dos arts. -10 e 12 ficam
acrescidos de meio ponto .perceinual.
§ 20 Os percentuais , de que trata o- parágrafo anterior oplicam-se à 'receita bruto .acumulada excedente a R$: 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
Alteração-de EPP 'para mkroempresa
Art. 15. A empreaa de pequeno-porte-À:senta . no Simples que
auferir, no ano-calendário-imediatamenteanterior, receita bruta de até
R$ 120.000,00 (cento e vinte Mil Mais) poderá, mediante alteração
cadastral. formalizada pela: pessoa jurídica, firmada- -por seu' representante legal e apresentada à unidade da -Secretaria dá Receita Federal de sua jurisdição, comunicar o seu enquadramento na-condição
de .microempresa.
§ 1° A falta de alteração cadastral da condição de empresa de
pequeno porte para microempresa não ensejará a.aplictição da Multa
prevista no art. 36, permanecendo a pessoa jurídica na condição de
empresa de pequeno porte enquanto.não efetuada a alteração.
§ 2° Efetuada a alteração, a pessoa juridicg será-enquadrada
na condição de microempiôsa a partir-do mês seguinte àquele em que
esta for implementada, no próprio .ano-calendário,
§, 3° Excepcionalmente. a alteração á que se refere o .parágrafo anterior, efetuada até o último dia útil do JOS' de janeiro.
produzirá efeitos a partir do mês de janeiro do-próprio ano-calendário.
Das Disposições Comuns às Microempresas e- às Empresas
de Pequeno Porte
Da opção pelo Simples
Art, 16. A opção pelo Simples dome-á: mediante a.inscrição
da pessoa jurídica- enquadrada na condição de rnicroempresa oti de
empresa de pequeno porte no Cadastro -Nacional .da Pessoa jurídica
(CNPJ). quando o contribuinte prestará todas, as informações necessárias, inclusive quanto:
I - aos impostos dos quais é-contribuinte (IPI, ICMS, ISS);
Ir - ao porte da pessoa-juridica(microempresa ou empresa de
-pequeno porte).
§ 1° A pessoa jurídica, inscritá no Cadastro Nacional tia
Pessoa Jurídica (CNP.1), -formalizará sua opção para adesão ao Simpica, mediante alteração cadastral-efetivada até o -último dia útil do
mês de janeiro -do anci-calendário.
de- poderá for§ 20 A pessoa júrídic.a -em início de ativida
malizar sua opção-para adesão .ao Simples imediatamente, -mediante
utilização da próprio Ficha Cadastral da Pessoa jurídica (FCPJ)..
§ 3° As opções e alterações cadastrais relativas ao Simples
serão formalizadas mediante preenchimento da FCP.1.

Efeitos da.opção
Art. 17. A opção -exercida -de conformidade com o artigo
.anterior será -definitiva para todo o período a .que corresponder e
submeterá a pessoa jurídicá à sistemática do Simples a-partir:
r --do primeiro dia do ano-calendário de opção. nà hipótese
do .§ 1° do artigo anterior:
- do primeiro dia do ano-calendário silbseqüente. na Npótese do § 1° do artigo anterior, no caso de opção. formalizada fora
do-prazo ali Mencionado:
III - do início de atividade, na hipótese do § 2° do artigo
anterior.
Tributação dos valores diferidos
Art. 18. Os valores, cuja tributação-tenhasido diferida, controlados na parte B do Lotar. deverão ser oferecidos .à tributaçãoom .
.._
até 30 dias Contados:
1 - da data da opção, na hipótese do inciso Ido artigo 17;
Ii - da datà-de início dos efeitos da opção. paraos denuda
casos.
Parágnifo-único. O disposto no caput hão se aplica ao lucro
inflacionário realizado de-conformidade como disposto no art. 31 da
Lei n°13.541,-de 23-de dezembro de 1992.
Incentivos listais e créditos do IPI do ICMS
Art, 19. A inscrição no-Simples veda. parati microempresa e
para a empresa de pequeno porte, a utilização ou a destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação
ou a transferência de créditos relativos ao IPI e, -quando -houver
convênio com a uliidade federada, os créditos- relativos ao ICMS.
Parágrafo único, O disposto neste artigo não se aplica relativamente ao ICMS, caso- a unidade federada em que esteja -localizada a mkroempresa ou -a empresa de pemieno porte não tenha
aderido ao Simples.
Das vedações à opção
Art. 20. Não poderá-optor pelo Simples, a pessoa jurídica:
I - no condição de microempresa, que tenha auferido. no anocalendário imediatamente-anterior à opção, receita-bruta superior a R$
120.000,00 (centô e vinte Mil- reais):
II - na condição de empresa de pequeno- porte, que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior à R$ 1.200.000,00 (uni milhão.e duzentos mil -reais);
III - constituída sob a forma de soCiedade por ações:
IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de desenvolvirnento, caixa econômica, sociedade de
crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário. sociedade corretora.de títulos. de valores mobiliáriose cânibio.
distribuidora de títulos e valores mobiliários, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privadose de capitalização e entidade de previdência privada aberta;
V - que se dedique à compra e .à venda, -ao loteamento. à
incorporação ou à:construção-de imóveis;
VI- - que tenha sócio estrangeiro residente no exterior:
VII - constituída sob qualquer. forma, de cujo capital participe entidade da .administração pública, direta-ou indireta, 'federal,
estadual ou municipal:
VIII - que seja filial, sucursal, agência oii representação, no
país; de pessoa jurídica com sede' no exterior:
IX - cujo titular-ou sócio participe com- mais de 10% (dez
por cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta
global -ultrapasse o limite de.-quetrata o inciso II do ais. 2°, observado
o disposto no _art. á':
- de- cujo capital participe. conto sócio, outra pessoa jurídica:
XI - que realize operações relativas a:
a) - locação ou-administração, de- imóveis:.
b) armazeniunento e -depósito de produtos de terceiros;
c) -propaganda e publicidade.. excluídos os veículos de . comunicoção(
d) factoring:
e)- preStação de serviço de vigilância, limpeza. conservação elocação de mão-de-obra;
XII - qtie preste- serviços profissionais de corretor. representante ~creia]. despachante, ator, empresário, diretor ou produtor
de espetádulos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário. engenheiro, árquiteto.„fiSico, quknico.ocononiista.
contador, auditor, consultor; estatístico, administrador, programador,
analista de sistema, advogado, psicólogo, professor. jornalista, publicitário, fisicultor, ou asseMelhados, e de qualquer outra profissão
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida:
XIII - que -participe -do capital de outra pessoa jurídica.
ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais. efetuados antes da Vigência.da Lei n°7.256, de 27 de novembro de 1984.
quando se. tratar de micreempresa, -ou antes da vigência da Lei n°
9.317; de 1996. quando se-tratar de empresa de pequeno pOrte;
XIV - .que -tenha débito inscrito . em Dívida Ativa. da União
ou:do-Instituto- Nacional-do. Seguro-Social (INSS), cuja exigibilidade
não esteja simpensa;
XV - cujo titular-ou sócio que -participe-de-seu- capital com
mais de 10% (dez por -cento), estejO intento em Dívida Ativa da
-União ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). cuja exigibilidade não esteja suspensa;
XVI r•qüe sejaresultante de cisão ou qualquer outra forma .
de desmembramento da pessoa jurídica,,salvo.em relação - aos eventos
ocorridos tintes da vigência da Lei n° 9.317, de 1996f
XVII --cujo titular Ou-sócio comparticipação em-seu capital
superior a 10% (dez por cehto) adquira bens 0. 11 realize gastos mil
valor intoinpatível com os rendimentos por ele declarados;
XVIII --que exerça a atividade de industrialização, por . conta
própria ou por -encomenda, de bebidas e cigarros,-classificados nos
Capítulos 22 e 24. respedivamenté, da Tabela de Incidência do WI
sujeitos aolegimè de tributação-de que trata a-Lei n° 7.798.-de10 de julho de 1989: mantidos até 31 de dezembro de 2000. as opções
já exercidas.
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§ 1° Na hipótese de início de atividade no -ano-calendário
imediatamente anterior ao da opção, os valores a que se referem os
incisos I e II deste artigo serão, respectivamente, de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e de R$ 100.000,00 (cem Mil reais), multiplicados pelo
número de meses de funcionamento naquele período, desconsideradas
as frações de meses.
§ 2° Para as pessoas jurídicas que iniciarem suas atividades
no mês de dezembro do ano-calendário será considerado-como limite
proporcional o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, para a microeinpresa e
para a empresa de pequeno porte.
§ 3° Compreende-se na atividade de construção de imóveis,
de que trata o-inciso V- deste artigo, a exedução de obrada construção
civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma.
ampliação de edificação ou outras benfeitorias. agregadas ao solo ou
subsolo.
§ 4° O disposto nos incisos IX e XIII. não se aplica à participação em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio
de exportação e associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedades, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequenoporte, desde que estas nâo exerçam as atividades referidas no inciso
Xl.
§ 5° O disposto no inciso XII não se aplica às atividades de
creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental.
Da Exclusão do Simples.
Art. 21. A -exclusão do Simples será feita mediantecomunicação da pessoa jurídica ou de oficio.
Exclusão por comunicação
Art. 22 -.A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica
dar-se-á:
1 - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes
do art. 20;
b) ultrapassado, no ano-calendário de inicio de atividade, o
limite de receita bruta correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse
período.
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será -formalizada- pela
pessoa jurídica, mediante alteração cadastral, firmada por seu representante legal e apresentada à unidade da Secretaria da Receita
Federal- de sua jurisdição.
§ 2° A microempresa-que ultrapassar,-no ano-calendário imediatamente anterior, o- limite de receita bruta Correspondente a -R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) estará excluída do Simples nessa
condição, podendo, mediante alteração cadastral, inscrever-se na condição de empresa de -pequeno porte.
§ 3° No caso dó inciso II do capas e do § 2°, a alteração
cadastral deverá ser efetuada:
1 - ate o ultimo dia util do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente àquele em que se deu o excesso de receita bruta, nas
hipóteses dos incisos I e II do art. 20;
II - até o último dia útil do mês subseqüente àquele em'que
houver ocorrido o fato que ensejou a exclusão, nas hipóteses dos
demais incisos do art. 20 e da alínea "b" do inciso II deste artigo.
§ 4° A-alteração cadastral fora do prazo previsto no inciso I
do § 3° deste artigo, conforme o caso, somente será admitida se
efetuada antes de iniciado procedimento de ofício. sujeitando a pessoa
púdica à multa, exigida de oficio,-prevista no art. 36, incidente sobre.
os valores devidos em conformidade com o Simples no mês de
dezembro do ano-calendário em que se deu o excesso de receita
bruta.
§ 5° Na hipótese do parágrafo anterior, fica assegurada . a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples, na condição de empresa de pequeno porte, a partir do mês de janeiro do
ano-calendário subseqüente àquele em que se deu o excesso de receita.
-bruta.
§ 6° Iniciado o procedimento de oficio, a falta- de alteração
cadastral implicará a exclusão da pessoa jurídica do Simples, a partir
do mês subseqüente ao da ciência do ato declaratório executivo expedido-pela Secretaria da Receita Federal, sem prejuízo da aplicação
da multa prevista no art. 36.
Exclusão de oficio
Art. 23. A exclusão dar-se-á de oficio-quando a pessoa junuma incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses.
I - exclusão obrigatória, nas fonnas do inciso II e § 2° do
artigo anterior, quando não realizada por comunicação da pessoa
jurídica;
- embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa nãojustificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada.
bem assim pelo não-fornecimento de informações sobre bens, mo% imentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros.
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de
auxilio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°5.172, de
1966;
III - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
local onde se desenvolvam as atividades da -pessoa jurídica ou. se
encontrem bens de sua posse ou propriedade;
-IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas -pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no
caso de firma individual;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias, objeto de contrabando
ou descaminho;
VII - incidência em crimes contra a ordem tributária. com
decisão -definitiva.
Parágrafo único. A exclusão de oficio dar-se-á mediante ato
declaratorio executivo da autoridade fiscal da Secretaria da Receita
Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo.
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Efeitos da exclusão
Art. 24.-A exclusão do Simples nas condições de que traiam
os anis. 22 e 23 surtirá efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que
trata o inciso I do art. 22.;
II - a partir do mês subseqüente -àquele-em que se -proceder
à exclusão, ainda que de oficio, em virtude de constatação de situação
excludente prevista nos incisos III a XVII do art. 20;
III - a partir do início. de atividade da pessoa jurídica, na
hipótese prevista no § 2° do art. 3°:
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que
foi ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II
do art. 20;
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos
fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior;
VI - .a partir de 1°- de" janeiro de 2001, -pari as pessoas
jurídicas inscritas no Simples até 12 de março de 2000, na hipótese de
que trata o inciso XVIII do art. 20.
Tributação como as demais pessoas-jurídicas
Art. 25. A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á,
a partir do período em que ocorrerem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais .pessoas jurídicas.
§ I° Ocorrida a exclusão, a:pessoa jurídica deverá apurar o
estoque de produtos, matérias-primas, produtos intermediários_ e materiais de embalagem existente no último dia do último mês em que
houver apurado o IPI ou o IC,MS" de conformidade com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva documentação de aquisição,
o montante dos créditos que serão passíveis-de aproveitamento nos
períodos de apuração subseqüentes.
§ 2° O convênio poderá estabelecer outra forma de determinação dos créditos relativos ao ICMS, passíveis de aproveitamento.
na hipótese de que trata o parágrafo' anterior.
Representação de outros órgãos.
Art. 26. Os órgãos de fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social ou de qualquer entidade convenente deverão representar à Secretaria da Receita Federal 'se, no exercício de suaa atividades fiscalizadoras, constatarem hipótese de exclusão obrigatória
do Simples, em conformidade com o disposto no inciso- II do art.
22.
Do Parcelamento
Regularização dá débitos
Art. 27. O ingresso no Simples depende da regularização dós
débitos da pessoa jurídica, de seu titular ou SóCiOS, para com
Fazenda Nacional e o INSS:
§ 1° A opção fica condicionada à prévia regularização de
todos os débitos do contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal,
(SRF) e à Procuradoria-Geral da Fazenda . Nacional (PC1FN);
§2° A regularização dos débitos referidos no caput poderá
ser efetuada mediante parcelamento, a ser requerido junto à Secretaria
da Receita Federal(SRF). à Procuradoria-Geral-da Fazenda Xacional
e ao INSS, conforme o caso.
§ 3° Na hipótese de pessoa jurídica que estejahliciarido suas.
atividades, o pedido-de parcelamento será preenchido, quando for o
caso. apenas em relação ao seu titular ou sócio.
§ 4° Para fins de controle e-regularização dos débitos junto
ao INSS, a Secretaria da Receita Federal comunicará a esse órgão
todas as inscrições no Simples, ficando -o contribuinte sujeito . ao
cancelamento de sua opção, na hipótese da não-regularização desses
débitos no prazo de até 60 dias contados da data da opção.
Parcelamento de débitos anteriores
Art. 28. O parcelamento dos débitos para com a Secretaria da
Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de responsabilidade da nucroempresa-ou da empresa de-pequeno-porte e de
seu titular ou sócio, relativos a fetos geradores ocorridos até 31 de
outubro de 1996:
I - poderá ser concedido em até 72 (setenta -é duas) prestações. considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda
Nacional, observado, por contribuinte, o valor mínimo da prestação
de R$ 50,00 (cinqüenta reais);
11 - alcança débitos:
à) declarados -e não parcelados;
s;
b) decorrentes-de ação fiscal e ainda não parcelado
c) saldos de débitos já parcelados:
d) decorrentes de multas por atraso na entrega de _declarações;
e) outros que vierem a ser confessados no pedido- de parcelamento.
§ 1° Fica assegurado o direito . de .parcelamento, nas condições estipuladas no caput, dos débitos relativos a fatos geradores.
ocorridos até 31 de outubro de 1996, cuja exigibilidade se -encontre
suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, a
partir do momento em que- cessem os efeitos da suspensão.
§ 2° O valor de cada prestação mental, por ocasião do
pagamento, será acrescido-de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte
ao do deferimento até a-mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento relativamente ao mês em que o pagamento-estiver sendo efetuado.
§ 3° As prestações do "parcelamento-concedido vencerão no
último dia útil de cada Mês, a Partir do mês seguinte ao -do deferimento.
§ 4° O parcelamento estará automaticamente rescindido na
hipótese de falta de pagamento de duas prestaçõe.s, consecutivas ou
não.
Antecipação do devido
Art. 29. Enquanto não .eomunicado do deferimento do par
celamento, na forma do art. 28, o contribinnte deverá recolher mensalmente, até o último-dia Mil de cada mêS, a título de antecipação, a
importância de R$ 50.00 (cinqüenta 'reais), devendo-o primeiro pagamento ser efetuado no próprio mês da-entrega do pedido.
Parágrafo único. O recolhimento .da antecipação prevista no
caput será efetuado por intermédio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf), modelo comum, cem a utilização dos se.
guintes códigos:
I - 5909, se antecipação efetuada pela pessoa jurídica;

Ii - 5897, se antecipação efetuada pelo titular ou sócio..

Da data é da forma de pagamento
Árt..30. O pagamento unificado de impostos e contribuições.
devidos peias microempresas e pelas empresas de- pequeno porte.
inscritas no Simples, será feito de forma- centralizada, até o-décimo
dia .do mês subseqüente àquele em que houver sido auferida a receita
bruta, mediante utilização do "Darf-Siniplea, com o código 6106.
Parágrafo único. Os impostos-e. contribuições-devidos pelas
pessoas jurídicas, determinados de conformidade com o Simples, não
poderão ser objeto de parcelamento.
Das Obrigações Acessórias
Identificação do optante
Art. 31. As miéroerripresas e empresas de pequeno porte,
optantes pelo Simples, deverão manter-em teus estabelecimentos, em
local visível. ao público, placa indicativa mie esclareça essa condição. •
Parágrafo único. A placa indicativa terá dimensões de, -no
mínimo, 297 -rum de largura por 210 mm de altura e conterá, obrigatoriamente, o termo-"Simples" e a indicação "CNPJ
na qual constará o número de- inscrição completo do respectivo estabelecimento:
Declaração anual simplificada
Ali, 32. A. mieroempresa e a- empresa -de pequeno porte,
inscritas no Simples. apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue atéo último dia útil do mês de maio -do anocalendário subseqüente ao de ocorrência dos-fatos geradores dos impostos e contribuições de que .tratam o .art. 5°, §§ 1° e 4°.
§-1° Nos-casos-de extinção, fusão, cisão eu incorporação, as
declarações deverão ser entregues até-o último-dia útil do mês subseqüente ao do evento.
§ 2° A declaração simplificada poderá ser retificada independentemente de autorização prévia da autoridade administrativa e
terá- a mesma natureia da declaração originariamente apresentada.
• Escrituração e livros obrigatórios
Art. 33. A microempresa e a empresa de -pequeno porte
ficam dispensadas de eserituração comercial para -fins fiscais, desde
'que mantenham em boa ordem e guarda, enquanto não decorrido-o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes- sejam
pertinentes:
1 - livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda- a sua
movimentação financeira, inclusive -bancária;
II - Limo de Registro de Inventário na qualdeverão" constar
registrados os estoques existentes- no término de cada ano-calendário;
- -todos os documentos e demais papéis que serviram de
base para a escrituração-dos livros referidos nos incisos anteriores.
Parágrafo-único. O disposto neste-artigo não dispensa o cumprimento, por parte-da-mieroempresa e-da empresa de pequeno porte,
das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciána e
trabalhista.
Da -Omissão de Receita
Art. 34.-Aplicamse à microempresa-e à empre ga de pequeno
porte todas -its presunções de omissão de receita existentes.nas legislações de regência dos impostos e contribuições-de que trata a-Lei
n° 9.3-17, de 1996. desde que apuráveis com baSe nos livros e- documeinos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas Púdicas: ainda
que fundamentadas 'em- elementos can:probatórios- oblides -junto a.
terceiros.
Dos Acréscimos Legais.
Art. 35, Aplicam-se aos impoStos e contribuições devidos
pelas Microeinpresas e-pelas empresas de:pequeno-porte, inscritas no
Simples, as normas relativas -aos juros -e -multas .de mora e de -oficia,
previstas para a imposto de-renda,. inclusive., quando- for o caso,-em
relação -ao- ICMS e -ao ISS,
Art, 36. A falta de comunicação quando obrigatória,-da exclusão da pessoa jurídica-do Simples, -nos prazos-determinados no §
3° do art. 22, sujeitará a pessoa jurídica à multa.conespondente a 10%
(dez por cento) do- total dos impostos ü -contribuições devidoS de
conformidade com o Simples -no mês que anteceder o início . dos
efeitos -da exclusão, não inferior a. R$ 100,00 (cem-reais), insusceptível de redução.
Art. 37. A igobservância r da-exigência de que trator, art. 31
-sujeitará a -pessoa jurídica à multa correspondente a .2% (dois por
-cento)-do total-dos impostoa.e Contribuições devidos-de-conformidade
com o-Simples na próprio mês em que constatada a irregularidade.
Parágrafo -A multa a. que se refere este artigo. será
aplicada, mensalmente, enquanto-perdurar-o descumprimento da:obrigação de os estabelecimentos afixarem, em lugar visível.. g placa.
indicativa da-condição de Simples.
An. .38. A imposição das Multas de-que trata está Instrução
Normativa-não-exclui a aplicação das sanções previstas na legislação
penal. a • que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica.
inclusive em-relação a declaração Salsa, adulteração-de documentos e
emissão de nota fiscal em desacordo com a operação _efetivamente
•
pratieada,
. Da Isenção. dos. Rendimentos Distribuídos aos. Sócios e ao
Titular
Art. 39. Consideram-se isentou do imposto de renda, .na-fonte
ores efetivamente
e na declaração, de ajuste do beneficia'rio.. os val
pagos ao titular ou sócio da microempresa ou- da empresa de pequeno
porte: salvo os que- corresponderem a pro- labore 4- aluguéis ou serviços
prestados.
Das Disposições-Finais--Art. 40.- Os atos -praticados -pela-pessoa jurídica, relacionados
ao exercício da opção. pelo Simples, serão admitidos na vigência
desse regime até que sejais-iniciados os efeitos da sua exclusão, ainda
que-de-ofício. Mit virtude de constatação -de situação excludente prevista.nos -incisos III :a XVIII do -art. 20 desta Instrução -Normativa.
Ari, 41. Esta instrução Normativa entrá-em vigor--tia data de
sua publicação.
-Mi. -42. -Ficamvfornialmente revogadas; etrt interrupção de.
sua -força norrnativa.-as Instruções Normativas SRFh° 102/97. de 30-de-dezembro de 1997; n°78)98, de 24 de julho-de 1998.-n° 9/99, de
10-de fevereiro de 1999; 'e n°115/00;,- de: 27 de dezembro-de 2000,.e
os Atos: Declaratórios Nommtives "Cosit n° 06, de 12 - de juitho de
1998, n° 19, de 1-3 ck julho---de 1999,-e n°'29,.-de 14- deounibro _de
1999,
•
•
" EVERARDO MACIEL (Of. El. n 5 236/2001)
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Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
ATO DECLARATORIO EXECUTIVO N' 20,

DE 30 DE MARÇO DE 2001

Prorroga o prazo de vigência do regime aduaneiro de Admissão Temporária, no caso que
especifica.
A Coordenadora-Geral do Sistema Aduaneiro. no uso das
suas atribuições e de acordo com o estabelecido no art. 1° da Instrução Normativa SRF n.° 63, de 8 de junho de 1999. à vista do que
consta do Processo MF n.° 10314,003299/00-57. declara:
1.Autorizada a prorrogação, até 30 de agosto de 2001, do
prazo de vigência do regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, aplicado aos bens de caráter cultural objeto da Declaração
Simplificada de Importação n.° 30043, de 21 de junho de 2000,
concedido à Embaixada da Espanha no Brasil. inscrita no CNPJ sob
n.° 99.999.997/9245-31, para fins de compor as seguintes exposições:
a) exposição: "Equipo Limite"
- local: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. Recife/PE
- período: 01/04/01 a 25/04/01
b) exposição: "Equipo Limite"
- local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador/BA
- período: 01/06/01 a 30/06/01
c- exposição: "Equipo Limite"
- local: Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do
Mar. Fortaleza/CE
-período: 01/07/01 a 30/07/01
2.Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
CLECY MARIA BUSATO LIONÇO
(Of. El. n' 240/2001)

Coordenação-Geral do Sistema de
Arrecadação e Cobrança
ATO DECLARATóRIO EXECUTIVO N' 26.
DE 2 DE ABRIL DE 2001
Divulga a taxa de juros do mês de março
de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
e nos seis. 16 e 39 da Lei n°9.250. de 26 de dezembro de 1995, com
a modificação introduzida pelo art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara:
Artigo único. A taxa de juros relativa ao mês de março de
2001. aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos
e contribuições federais, a partir do mês de abril de 2001, é de 1,26%
(um inteiro e vinte e seis centésimos por cento).
MICHIAKI HASHIMURA
ATO DECLARATORIO EXECUTIVO N' 27,
DE 2 DE ABRIL DE 2001
Divulga a Taxa de Juros de Longo Prazo TILP mensal, referente aos meses de abril,
maio e junho de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA..no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no art. 1° da Resolução do Comitê Gestor do Programa de
Recuperação Fiscal n° 04, de 28 de abril de 2000. declara:
Artigo único. A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
mensal, referente aos meses de abril, maio e junho -do corrente ano.
calculada nos termos do art. I° da Resolução do Comitê Gestor do
Programa de Recuperação Fiscal n° 04, de 28 de abril de 2000,
aplicável no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do
parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei n° 9.964. de 10 de
abril de 2000, é de 0,7708%.
Art 2° Este ato entra em vigor na data de sua ,publicação.
MICHIAK1 HASHIMURA
(Of. El. n' 18/2001)

Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
ATO DECLARATORIO EXECUTIVO N' 14,
DE 2 DE ABRIL DE 2001
Autoriza o desembaraço aduaneiro, com
suspensão de tributos, de bens objeto de
acordo internacional.
A COORDENADORA-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 194
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF ri° 227, de 3 de setembro de 1998, e a delegação de
‘ ompetência da Portaria SRF n" 38, de 8-de janeiro de 1990, tendo
em vista o disposto no art. 12 do Decreto-lei n° 2.472, de I° de
setembro de 1988, e considerando que os Governos da República
Oriental do Uruguai e da República Federativa do Brasil firmaram, no
âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALAN. o
Quadragésimo e o Quadragésimo Primeiro Protocolos Adicionais ao
Acordo de Complementação Econômica n° 2 (ACE/2). com vigência
de I° a 30 de abril de 2001, declara:

Artigo único. Fica autorizado, mediante formalização de termo de responsabilidade, dispensada fiança, caução ou depósito, para
garantia dos tributos suspensos, o desembaraço aduaneiro dos bens
importados nas condições estabelecidas nos mencionados protocolos.
até a promulgação dos respectivos atos.
JOSEFA MARIA COELHO MARQUES
(Of. El. n' 236/2001)

Superintendências Regionais da Receita Federal
1-

Fiscal

Delegacia da Receita Federal em Brasília
ATO DECLARATORIO EXECUTIVO N' 3.
DE 2- -DE ABRIL DE 2001
Declara a exclusão de pessoa jurídica do
SIMPLES pelo não atendimento dos requisitos legais.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BRASÍLIA.
DF, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto nos artigos de número 9, 12 e 14 ao 16. da Lei n° 9.317. de 5
de dezembro de 1996, com as alterações dispostas na Lei n° 9.732. de
II de dezembro de 1998 e conforme a Instrução Normativa SRF n° 9.
de 10 de- fevereiro de 1999. declara:
1.A exclusão da empresa MEMPIIIS INFORMÁTICA LTDA. CNN n° 37.094.547/0001-03. do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, por exercido de atividade
vedada a opção por esse sistema de pagamento, nos termos do art. 9°,
inciso XII, alínea -r da Lei n°9317/96, no caso, cessão de mão de
obra, constatada em razão de representação fiscal encaminhada pelo
INSS pelo OficiolGEXDF/INSS/DA N° 05/2000, DE 17 DE AGOSTO DE 2000.
2.0s efeitos da exclusão obedecem ao disposto no inciso V
do artigo 15 da Lei n° 9317/96, com a redação alterada pela Lei n°
9.732/98.
3.Visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, fica
facultado à contribuinte contestar a presente exclusão, por meio de
Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo Simples —
SRS. à Delegacia da Receita Federal em Brasília-- DF, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da publicação deste Ato Declaratório Executivo no Diário Oficial da União, de acordo com o artigo 32, § 3°,
dá IN SRF n°9/99.
NILTON TADEU NOGUEIRA
(01. El. ri° 3/2001)

3' Região Fiscal
SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 2, DE 14 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA; Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 10 de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PIS/PASEP, correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel. diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, §7°: LC 70, de 1991, art.
4" Lei n°9.715, de 1998, art. 6"; Lei n°9.718, de 1998, seis. 2° e 4"
Lei n° 9.990. de 2000, art. 3°: MP 1.212, de 1995, art. 6°; MP n°
1.991-15. de 2000. arts. 2°, 4°, 43 e-46; MP 1.991-18, de 2~, art. 2°:
MP 2.037-20, de 2000. arts. 4°, 43 e, 46. inciso II; MP 2.113-28, de
2001, seis. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6. de 1999. art. 6" IN
SRF n° 24, de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cotins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, §' LC n°70, de 1991, art.
4'; Lei n°9.715. cle 1998, art. 6"; Lei ri° 9.718. de 1998. arts. 2° e 4°:
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3°: MP 1.212, de 1995, art. 60; MP n°
1.991-15, de 2000, arts. 2°, 4°, 43e 46: MP 1.991-18, de 2000. art. 2";
MP 2.037-20. de 2000, arts. 4°. 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001. seis. 4°. 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999, art. 6"; IN
SRF n°24. de 1999, art. 1°.
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 3, DE 14 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabivel, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PIS/PASEP, correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS:.CF, art. 150, § 7' LC n°70, de 1991, art.
4'; Lei n° 9.715, de 1998, art. 6" Lei n° 9.718,
' de 1998, arts. 2° e 4"
Lei n° 9.990. de 2000, art. 3°; MP 1.212, de 1995, arr. MP n°
1.991-15, de 2000, seis. 2°, 4°,43 e-46: MP 1.991-18. de 2000. art. 2"
MP 2.037-20, de 2000, ara. 40. 43 e 46. inciso II; MP 2.113-28, de

2001. seis. 4°. 42-e 55. inciso II; IN SRF n° 6. de 1999, art. 6" IN
SRF n° 24, de 1999. art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA: Com o fini da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróko, a partir de 1° de julhode 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao.consumidor final, pessoa jurídica. dos valores de
COFINS. correspondentes à incidência ria venda a varejo, na hipótesede aquisição de óleo diesel. diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § LC n° 70. de 1991. art.
4" Lei if 9.715, de 1998, art. 6" Lei n°9.718, de 1998. arte., 2° c 4"
Lei n° 9.990,-de 2000. art. 3°; MP 1212. de 1995, art. 6°: MP n°
1.991-15.de 2000. arts.2°. 4°. 43 e 46: MP 1.991-18..de 2000. art. 2"
MP 2.037-20. de 2000, arts. 4°. 43 e 46. inciso IvIP 2.113-28. de
2001. seis. 4°. 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6. de 1999, art. 6". IN
SRF 24.-de 1999, art. I.
'PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N 2 4. DE 14 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo. a partir de I° de julho
de 2000, é incabível,,por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final. pessoa jurídica. dos valores da
contribuição para o PIS/PASEP. correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CR art. 150, § 7 0; LC n° 70, de 1991. art.
4"; Lei n° 9.715, de 1998, art. 6" Lei re 9.718, de 1998, arts. 2' e 4"
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3" MP 1.212. de 1995, art. 6"; MP
1.991-15. de 2000. anis. 2°, 4°. 43 e 46: MP 1.991-18, de 2000. art. 2°:
MP 2.037-20, de 2000. seis. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28. de
2001, arts..49. 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999. art. 6" IN
SRF n° 24, de 1999. art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição-para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incablvel, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na-venda a varejo. na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § LC n°70, de 1991, art.
4°: Lei n°9.715. de 1998,-art. 6"; Lei n°9.718. de 1998. anta. 2°c 4"
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3" Mi> 1.212, de 1995, art. 6'; MP n°
1.991-15,de 2000, ens. 2°. 4°. 43 e 46; MP -1.991-18, de 2000. art. 2°:
MP 2.037-20. de 2000. arts. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28. de
2001. arta. 4°. 42 e 55. inciso II; IN SRF n° 6. de 1999. art. 6°: IN
SRF 0024. de 1999, art. 1°.
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N5 5. DE 14 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição, de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de_2000. é incabível, por falta, de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor-final, pessoa jurídica. dos valores da.
contribuição para o PIS/PASER correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel. diretamente
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art..150. § 7" LC n°70. de 1991, art.
Lei n° 9.715, de 1998. art. 6°: Lei n°9.718. de 1998, arts. 2° e 4"
Lei n° 9.990, de 2000. art. 3°; MP 1212, de 1995. art. 6°: MP
1.991-15. de 2000. ara. 2°. 4°. 43e 46: MP t.99118, de 2000, art. 2°:
MP 2.037-20.-de 2000, arts. 4°. 43_e 46. inciso II: MP-2.113-28, de
2001. seis. 4°. 42 e 55. inciso II; IN SRF n° 6. de 1999. art. 6" IN
SRF 0024. de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente-atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é ineabível. por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COF1NS, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS-LEGAIS: CF..art. 150. § n° 70. de 1991. art.
4" Lei n°9.715, de 1998, art. 6" Lei n° 9.718. de 1998, anis. 2°c 4";
Lei n°9.990; de 2000. art. 3°; MP 1.212. de 1995, art. 6" MP n°
1.991-15, de 2000. arts. 2°, 4°, 43e 46:.MP 1.991-18. de 2000, art. 2"
.MP 2.037-20. de 2000. anis. 4°. 43_e 46, inciso II: MP 2.113-28, de
20'01, arts. 4°. 42 e 55, inciso II: IN SRF n° 6, de 1999, art. 6" IN
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
- -PAULO DE TARSO MIRANDA DE - LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 6. DE 14 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: -Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição -de contribuinte Substituto anteriormente atribuída-às refinarias de petróleo. a .partir de 1° de julho
de 2000..é.-incabível, por falta de previsão legal. qualquer modalidade
de ressarcimento-ao consumidor final,.pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PISTPASER correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel. diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CR.ait...150.:§ 7°;1..0 n° 70,.cle 1991, art.
4" Lei n°9.715, de 1998. art: .6"--Lei-n° 9.718, de 1998 .,.aits. 7° e 4';
Lei ti° 9.990,, de 2000, art. MP 1.212; de 1995: -art. 6" MP- n°
1.991-1 5,-de 2000, arts. 2°. 4°,43. e 46: MP -1.991-18.-de 2000. art. 2°:
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MP 2037-20. de 2000, arte. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001, arts. 4°, 42 e 55. inciso IN SRF n° 6. de 1999, art. 6°: IN
SRF n° 24. de 1999, art. 1°.
ASSUNTO . Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- Cotins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000,4 incabivel, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na venda a- varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7°; LC n° 70, de 1991, art.
4°. Lei n°9715. de 1998. art. 6"; Lei n°9.718. de 1998, arte. 2°c 4°;
Lei n? 9.990, de 2000, art. 3°; MP 1.212, de 1995, art. 6°; MP n°
1.991 . 15, de 2000, arts. 2°, 4°, 43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
:V1P-2.037-20, de 2000, arte. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28. de
2001, arte. 40 , 42 e 55. inciso II; IN SRF n° 6, de 1999, art. 6°: IN
SRF n°24, de 1999, art. I.
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 7, DE 14 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o firo da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PIS/PASEP, correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7"; LC n°70, de 1991, art.
4°: Lei n°9.715. de 1998, art. 6'; Lei n°9.718, de 1998, arte. 2°c 40;
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3°; MP 1212, de 1995, art. 6°; MP n°
1.991-15, de 2000. arte. 2°, 4°.43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
MP 2.037-20, de 2000, arte. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001, arte. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999, art. 6°; IN
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cotins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo. a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS. correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CE art. 150, § 7°. LC n°70, de 1991, art.
4'; Lei n°9.715. de 1998, art. 6°; Lei n° 9.718,
' de 1998, arts. 2°c 4°;
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3°; MP 1.212, de 1995. art. 6°; MP n°
1.991-15, de 2000, arte. 2°, 4°,43 e 46; MP 1.991-18. de 2000, art. 2°;
MP 2.037-20, de 2000, arte, 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001, cria. 4", 42 e 55, inciso II, IN SRF n° 6, de 1999. art. 6°; IN
SRF 11° 24, de 1999, art. 1°.
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 8, DE 14 DE. MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PIS/PASEP, correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretaMente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7'; LC n°70, de 1991, art.
4°: Lei n°9.715. de 1998, art. 6°; Lei n°9.718, de 1998, arte. 2°c 4°:
Lei n° 9.990. de 2000, art. 3". MP 1.212, de 1995. art. -6°; MP n°
1.991-15, de 2000. arte. 2°, 4°, 43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°:
MP 2.037-20. de 2000. arte. 4°, 43 e 46. inciso II: MP 2.113-28, de
2001. arte 4°. 42 e- 55, inciso li, IN SRF n° 6, de 1999, art. 6°; IN
SRF n°24. de 1999. sei 1°
-icciNTr, contribui s ao para o financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EXIENTA com fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000. é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
C'OFINS. correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de oleo diesel. diretamente à-distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS. CF. art. 150, § 7°; LC n° 70..de 1991, art.
4'; Lei n° 9.715, de 1998. art. 6°; Lei n° 9.718, de 1998, arts. 2° e-4°;
n. 9990. de 2000, art. 3", MI' 1.212, de 1995. art. 6°, MI) tf
1 991-15, de 2000, arte. 2°. 4°,43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
MI' 2.337 20. „li.- 2000. cria. 43 e 46, -inciso II; MP 2.1-13-28. de
2001, arte. 4". 42 e 55. inciso II; IN SRF n° 6, de 1.999. art. 6°: IN
SRF n° 24. de 1999, art. I°.
PAI TO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
sola Ç,.0 DE i oN.St 1.1A N° 9. DE 15 DE MARÇO DE 2001
ASSI. NTO. Contribuição para o PIS,Pasep
1. MENTA Com o fim da condição de contribuinte substituto anwriormente atribuida as refinarias de petróleo. a partir de i' de julho
de 2000, e in abri el, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento co consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PISPASEE correspondente à incidência na venda
sarei°, na hipotese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora.

DISPOSITIVOS LEGAIS: CE art. 150, §7°; LC n° 70. de 1991, art.
4°; Lei n° 9.715, de 1998. art. 6°: Lei n°9.718, de 1998, arts. 2° e 4°;
Lei n° 9.990, de 2000, art. 30; MI) 1.212, de 1995, art. 6"; MI) n°
1.991-15, de 2000, arte. 2°, 4°. 43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
MI) 2.037-20, de 2000, arte. 4°,43 e 46, inciso II; MI) 2.113-28, de
2001, cru. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6. de 1999, art. 6°; IN
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na venda-a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CE art. 150, § 7°: LC n°70, de 1991, art.
4°; Lei n° 9.715, de 1998, art. 6"; Lei n° 9.718, de 1998. arts. 2° e 4°:
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3"; MP 1212, de 1995, art. 6°: MI) n°
1.991-15, de 2000, arte. 2°, 40,43 e 46;-MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
/vfP 2.037-20, de 2000. arts. 4°, 43 e 46, inciso II; MI) 2.113-28, de
2001, arts. 40,42 e 55, inciso II; IN ÈRF n° 6, de 1999, art. 6°; IN
SRF n° 24; de 1999, art. 1°.
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 10, DE 15 DE MARÇO DE 2001

soLuçÃo DE CONSULTA N' 12. DE 15 DE MARÇO i3E 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fiis da condição de -contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo. a partir de 1° de julho.
de 2000,6 incabível, por falta de previsão-legal,.qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, peisoa jurídica. dos valores da
contribuição.para.o PIS/PASEP, correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CE-art. 150, § 70; LC n° 70, de 1991, art.
4°: Lei n°9.715, de 1998, art. 6°; Lei n° 9.718, de 1998. crie. 2° e-4°:
Lei ri° 9.990, de 2000, art. 3°; MI' 1.212 de 1995, art. 6°; MI) n°
1.991-15, de 2000, arte. 2°, 4°,43 e 46: MP-1.991-18, de 2000. art. 2°;
MP 2.037-20; de 2000, cria. 4°, 43 e 46, inciso II; M1) 2.113-28,-de
2001, ara. 4°. 42-e 55, inciSo Il;. IN SRF n° 6. de 1999. art. 6°; IN
SRF n° 24, de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA: Com o fins da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir dá 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legaL.qualquer modalidade
de ressarcimento-ao consumidor final..pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à.incidência na venda a-varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel. diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF. art. 150, § 7°; LC n° 70, de 1991, art.
4°; Lei n°9.715, de 1998. art. 6° . Lei na 9.718. de. 1998, arte. 2° e 4°;
Lei-m° 9.990. de 2000, art. 3°: 'MI' 1.212, de -1995, art. 6'; MP n°
1.991-15, de 2000. arte. 2°, 4"„ 43-e 46; m? 1.991-18, de 2000. art. r;
MI' 2.037-20,..de 2000. arts. 4°, 43 e 46. inciso.11; MI' 2.113-28, de
2001, arts. 4°, 42 e-55, inciso 11:1W SRF 6, de 1999, art. 6°;INSRF n° 24, de 1999, art. 10.

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de A° de julho
-PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
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de ressarcimento ao consumidor, final, pessoa jurídica, dos valores da
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contribuição para o PIS/PASEE correspondente à incidência na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pisep
distribuidora.
EMENTA: Com o fiin dá. -condição -de contribuinte substituto anDISPOSITIVOS LEGAIS: CR art. 150, § 7°; LC n°70, de 1991, art.
teriormente atribuida-às refinarias de petróleo, a partir der de julho
4°; Lei n°9.715, de l998, .ais. 6°: Lei n° 9.718; de 1998, arts. 2°c 4°;
de 2000, álncabível; por falta da previsão legal, qualquer modalidade
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3°; MP 1212, de 1995, art. 6°; MP n° • de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos-valorás da
1.991-15, de 2000, arts. 4°, 43 e 46: MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
contribuição-para o PIS/PASEP, correspondente á-incidência na-venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
MI) 2.037-20,-de- 2000, arts. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
distribuidora.
2001, arts. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF ti° 6, de 1999, art. 6°; IN
DISPOSITIVOS
LEGAIS: CF, art. 150,.§ r: LC-n° 70,-de 1991, art.
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
4°: Lei n°9.715. de 1998.-art. 6°: Lei n°9.718, de 1998-, arte. 2° e 4°;
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Lei it° 9.990, de 2000. art. 3°; MI) 1.212, de 1995; art. 6° . MP
- Cofies
1.991-15,.de 2000; =Is. 2°, 4°, 43 e 46:M1)1:99148;de 2000, art. 2°;
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substitui; anMP - 2.037-20, dá 2000; arts, 4°. 43 e 46, nicho II; MI' 2.113-28. de
teriormente atribuida.às refinarias de petróleo,.a-partir de 1° de julho
2001, seis. 4°, 42 e 55, inciso II; SRF 6,- de 1999: art. 6°:' IN
de 2000,4 incabível, por falta de previsão legal. qualquer modalidade
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
de ressarcimento ao consumidor final. pessoa jurídica, dos valores de
ASSUNTO: Contribuição para .0 Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
COFINS, correspondentes à incidência na vendas varejo. fia hipótese
EMENTA:
Com o. fim -da condição de contribtifnte substituto ande aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora:
teriorniente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7°;. LC n°70, de 1991, art.
de 2000, é incabível, por-falta de precisão legal. qualquer modalidade
4"; Lei n° 9.715, de-1998, art. 6°; Lei n° 9318, de 1998, ara. 2° e 4°:
de ressarcimento ao contuinidor final, pessoa jurídieá„ dos valores de
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3°;-MI' 1.212, de 1995, art. 6°; MI) n°
COFINS, cOrresporidentes à incidência na venda a-varejo, na hipótese
1.991-15, de 2000, arts. 2°, 4°,43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°;
de aquisição de óleo . diesel,.diretarnente à distribuidora.
MI) 2.037-20, de 2000, arts. 4°, 43-e 46, inciso II; MP2.113-28,
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF. art. 150, § 7°; LC n° 70, de 1991, art.
2001, arte. 4°, 42-e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999, art. 6°; IN
4°; Lei n°9.115, de-1998, art. 6"; Lei.n° 9.718, de -1998; anis. 2° é 4';
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
Lei n° 9.990, de 2000. art. 3?: 1n4P 1.212, de 1995, ai, 6°: MI' n°-.
1.991-15,.de 2000,.artá..2°, 4°,43 e-46: MI) 1,991-18, de 2000 -, art.2f;
MP 2.037-20, de 2000, arts. 4°, 43 e 46, inciso II; ME 2.113-28, de
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
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ASSUNTO:. Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anSOLUÇÃO DE CONSULTA. N 14, DE 15 DE MARÇO-DE- 2001
teriormente atribuída às refinarias-de petróleo, a partir de 1° de julho.
de 2000, é -incabível, por falta de-previsão legal, qualquer modalidade
ASSUNTO: Contribuição pari-o PIS/Pasep
de-ressarcimento ao-consumidor firiaLpessoa jurídica, dos Valores da
EMENTA: Com .o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente- atribuída- às refinarias dá-petróleo, a partir de 1'de julho
contribuição para o-PIS/PASEP, correspondente à-incidência na Venda
a- varejo, na hipótése de aquisição de óleo diesel, diretarnente -à
de 2000„.4.incabíveLpor falta de previsão legal, qualquer modalidade
de-ressarcimento-ao consumidor final. pessodjurídiCa, dos-valores da
distribuidora.
contribuição-para o -PIS/PASEP, correspondente' à incidência na venda
DISPOSITIVOS LEGAIS; CF, art. 150, § 7°; LC n°70, dá 1991,.art.
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
4°; Lei n° 9.715, de 1998, art. 6°; Lei ri° 9.718, de 1998,.arts. 2° e 4?;
distribuidora.
Lei n°9,990, de 2009, art. 3°; MP 1:212.. de 1995, art. 69; MI) ri?
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150. §-7°: ',Cã° 70, de 1991, art.
1.991-15, de 2000, arts. 2°, 4?, 43 e 46; MI' 1.991-18, de 2000, art. 2°;
4°: Lei n° 9,715, de 1998; art. 6°;, Lei is0 9.718, de 1998..arts. 2° 4?;
MP 2.037-20, de 2000, arte. 4°, 43 e 46, inciso II; 'MP 2.113-28, -de
Lei n°9,990, de 2000, art. 3°; MI) 1.212.-de 1995„art. MI' n°
2001, arte. 4 0, 42 e 55, inciso 11; IN SRF n° 6, de 1999,.art, 6°; IN
1.991-15, de 2000; arts..2°, 4°,43 e 46; MI' 1.991-18, de2003, art. 2°;
SRF n°24, de 1999.. art. 1°.
MI) 2.037-20, de 2000„ arts. 45 . 43-e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
"2001, anis. 4°, 42 e 55, incho II: IN SRF-n° 6,.de 1999, -art. 6"; IN
ASSUNTO: Contribuição para o Financianiento.da Seguridade Social
SRE n°-24..del.999, art. 1°.
- Cofies
ASSUNTO: Contribuição para.,o Financiamento da Seguridade Sedai
EMENTA; Com. o -fim da condição de contribuinte substituto an- Cofins
.
teriormente atribidda, às-refinarias de petróleo, a partir-de 1°- de julhoEMENTA:
Com. o fim da 'eotxlição de- contribuinte substituto ande 2000. é incabível, por falta de previsão legal, qualqúer modalidade
teriormente.atribuida:ãS, refinarias de petróleo.-a partir-de 1° de julho
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
de 2000. incabivel,por falta de previsão legal,-qUalquer modalidade
COFINS, correspondentes à incidêntia:na venda a varejo,.na.hipótese
de. ressarcimento-ao consiimidor. final, pessoa juridica„ -dos valores de
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora,
COFINS, correSpondentes -à incidência ria venda a varejo,malimátese
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7 .); 1,d n'70, de 1991, art.
de aquisição de óleo-diesel, diretamente à distribUidora,
4°; -Lei n°9.715, de 1998, art. 6°Lei 0 0 9.718, de 1998, arts. 2°c 4°:.
DISPOSITIVOS. LEG-AIS: -CF, -cri. 150,.§ 7'; LC n°70, de 1-991, art..
4°.,-1,..ein° 9.715, de 1998, art. 6°4 Lei-n°-9,718, de 1.998..arts. 2°-e 4°;:
Lei -n° 9.999, de 2000, art. 3° -:- MI' 1.212, de 1995, -arr. 6°: MI' -n°
Lei n° 9;990. de 2003.. art. 39:- MP .1212.-de 1995. sei. 6°; ME' n"
1.991-15, de 20.00, seis. 2°. 4°, 43-e-46; Mé 1.991-18, de 2000. art. 2°z.
.1.991-15,.de-2000„-arts,
2°, 4°,43 e-46UVIP 1.991-18, de 2000. art. 2°:
MI' 2.03720, de 2000, arte. 4°, 43 e 46, inciso 14 MI) 2.113-28, dq,.
MI' 2.037-20, de 2000„-arts. 4°,-43 e 46,'inciso II; MI' 2.113-28e-de
2001. seis. 4 0. 42 e 55. inciso II: IN SRF -6, de- 1999. art. -6°:
2001: ,arts. 4°.„ 42 -e-55; inciso , 11; IN: SRF n°-6, de 1999, uni. .60; IN
SRF n° 24, de 1999. art. 1°,
SRF n° 24, de 1999. art. 1°.
PAULO DE TARSO -MIRANDA DE LACERDA
Superintendente -

PAULO DE: TARSO, MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
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SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 15. DE 21 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para-o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuirite substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PIS/PASER correspondente à-incidência.na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7°; LC n°70, de 1991, art.
4°; Lei n°9.715. de 1998, art. 6°; Lei n°9.718. de 1998. arts. 2°c 4°;
Les n" 9.990, de 2000, art. 3°; MP 1.212, de 1995, art. 6°: MP n°
1.991 . 15. de 2000, arts. 2°. 4°, 43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2';
MP 2.03720, de 2000, arts. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001, acta. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999, art. 6°: IN
SRF n° 24, de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000. é mcabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor finalepessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7°: LC n°70, de 1991, art.
4°; Lei n°9.715, de 1998, art. 6°; Lei n° 9.718, de 1998, acta. 2°c 4°;
Lei n° 9.990, de 2000, art. 3°; MP 1212, de 1995, art. 6'; MP n°
L991-15. de 2000, arts. 2°, 4°, 43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 29;
MP 2.037-20, de 2000, arts. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.-113-28, de
2001. arts. 4°, 42 e 55, inciso II: IN SRF n° 6, de 1999. art. 6°: IN
SRF n°24, de 1999, art. 1°.
SANDRA MARIA SOARES PONTES
Superintendente
Substituta ,
SOLUÇÃO DE CONSULTA N" 16, DE 21 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer-modalidade
de ressarcimento ad consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
contribuição para o PIS/PASEP, correspondente à incidência-na venda
a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CR art. i50,. 7°; LC n°70. de 1991, art.
4'; Lei n°9.715, de 1998, art. 6°; Lei n°9.718. de 1998, ursa. 2°c 4°;
Lei n° 9.990. de 2000. art. 3°: MP 1212, de 1995, art. 6°: MP
1.991-15, de 2000, arte. 2°, 4°, 43 e-46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°:
MP 2.037-20, de 2000, arts. 4°. 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001. arts. 4°, 42e 55. inciso IN SRF n° 6. de 1999, art. C; IN
SRF n° 24. de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
EMENTA. Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refinarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível, por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à-distribuidora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § '7°; LC rf 70, de 1991, art.
4°; Lei n°9.715, de 1998. art. 6°; Lei n° 9.718, de 1998, arts. 2°c 4°;
Lei n° 9.990. de 2000. art. 3°; MP 1.212, de 1995. art. 6°; MP n°
1.991-15. de 2000, arte. 2°, 4°,43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2°:
MP 2.037-20, de 2000, acta. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28. de
2001, arte. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999. art. 6°; IN
SRF n° 24, de 1999. art. 1°.

DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 150, § 7°; LC n°70. de 1991, art.
4°; Lei n°9.715, de 1998. art. 6°; Lei n° 9.718, de 1998, uns. 2° e 4°;
Lei n° 9.990. de 2000, art. 3'; MP 1.212, de 1995. art. 6. °; MP n°
1.991-15. de 2000, arts. 2°. 4°, 43-e 46: MP 1.991-18. de 2.000. art. 2.°:
MP 2.037-20, de 2000, acta; 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, de
2001, arts. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999. art. 6°: IN
SRF n° 24, de 1999, art. 1°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
EMENTA: Com o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuída às refmarias de petróleo, a partir de 1° de julho
de 2000, é incabível. por falta de previsão legal, qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores de
COFINS, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese
de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora,
DISPOSITIVOS LEGAIS: CR art. I50,- 7'; LC n° 70. de 1991, art.
4°; Lei n° 9.715, de 1998, art. 6'; Lei n°9.718, de 1998, arts. 2° e 4°:
Lei n°9.990, de 2000, art. 3°: MP 1.212, de 1995, art. 6°; MP n°
1.991-15, de 2000, acta. 2°. 4°,-43 e 46; MP 1.991-18, de 2000, art. 2';
MP 2.037-20, de 2000, arte. 4°, 43 e 46, inciso II; MP 2.113-28, da
2001. arte. 4°, 42 e 55, inciso II; IN SRF n° 6, de 1999. art. 6°; IN
SRF n° 24, de 1999, art. 1°.
SANDRA. MARIA SOARES PONTES
Superintendente
Substituta

54 Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal em
Vitória da Conquista
ATO DECLARATÕRIO EXECUTIVO N' 5.
DE 2 DE ABRIL DE 2001
Declara inaptidão de pessoa jurídica
O DELEGADO-SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL
EM: VITÓRIA DA CONQUISTA - EAHIA, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo art. 209 do Regimento Interna da
Secretariada Receita Federal, aprovado nela Portaria.MF n° 227. de
03 de setembro de 1998. publicada- no DOld de-04 de setembro de
1998; com -base no artigo 81 da Lei 9.430-e no artigo -17. inciso II da
IN-SRF if 2. de2-cle janeiro de 2001 e considerando ainda o apurado
no-processo administrativo n° 10540.000188/2001-21, declara:
1. 'NAFTA a inscrição na Cadattro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da:Fazenda -CNP.1-n° .14.251.839/0001-07. da
empresa DISCAR-DISTRIBUIDORA .12/E VEÍCULOS TRATORES E
IMPLEMENTOS -SIA. com-endereço registrado à Av. Presidente Dutra, a' 3092-, Bairro: Departamento. Vitória- da Conquista-Bahia, em
virtude dá Mesma sei omissa e não ter sido localizada no endereço
infarinado à. Secretariada Receita Federal.
2.- INEFICAZES para todos cia efeitos tributários. as documentos emitidos pelaireferida pessoa jurídica a partir da publicação
deste Atei, em. ruão do achnitexposto.
-FRANCISCO LESSA RIBEIRO JÚNIOR

- SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 19; DE 28 DE. MARÇO-DE 2001
ASSUNTO: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Fisica- IRPF
EMENTA: DESPESAS-COM LOCOMOÇÃO:E TRANSPORTE. TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE -REGISTRO,
Na apdração da base de cálculo do imposto de renda, são indedutíveia
do rendimento do trabalho: não- assalariado- as -despesas -com locomoção è transporte, inclusive quando incorridas na realização de
,geatões e diligências pertinentes à- execução da função notarial,
DisrpsiTivos LEGAIS: Artigo 75 do Deereto 3:000, de 1999.
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.
PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA
Superintendente
SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 20, DE 29 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO; Imposto sobre a Renda de Pessoa 'Física - IRPF
EMENTA: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE :REGISTRO.
Na apuração da base de cálculo do.imposta de renda, são indechníveis
do rendimento do trabalho não assalariado as despesas cora loew:
moção e transporte, inclusive quando Incorridas na realização de
gestões .e diligências: pertinentes à-execução -da função notaria].
DISPOSITIVOS LEGAIS: Artigo 75 do Decreto' 3.000. de 1999,
Regulamento do Imposto de -Renda , RIR/1999.
. PAULO DE TARSO MIRANDA DE LACERDA.
Superintendente

(0f, El: n" 236/2001)

64 Região Fiscal
Delegacia- da Receita Federal em Varginba
ATO, DECLARATÕRIO EXECUTIVO N' 5.
DE §7-DE MARÇO DE 2001
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM VARGINHA,
no -uso de suaa atribuições que lhe- confere-o art. 209, do Regimento
Interno da 'Secretaria- da-Receita Federal, aprovado peia Portaria MF
n° 227, de 3 -de setembro de 1998. publicada- no Diário Oficial da
União (DOU). de-4 de setembro de 1998..e de-acordo-como disposto
no artigo 50. inciso II. da Instrução Normativa SRF n° 2, de 2 de
janeiro de 2001.. declara:
1. Anulada-de ofíCio a. inscrição n° 02,006,031/000I-85. do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP1), da- firma individual
JAIR DOS SANTOS ROCHA, corri sede -à-Rua Bragança, 253, Centro, na cidade de Extreina/MG, confanne relatórios e :documentos
constantes: do processo administrativa ri" 10660000891/2001-73.
2. Que os efeiteS da anulação retroagçm à data de 24-de
julho de 1997; que é a data da inscrição no CNPJ, considerando-se
inválidos. portanto, todos os documentos e todos os atos praticados
partir daquela data.
3. Da presente: excluaão não caberá recurse de impugnação,
nos termos- -da Instrução: Normativa SRF n° 2, de 2 de janeiro de
2001.
4. Este Ato 15eclaratório entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
MAURÍCIO MESQUITA CARVALHO

(Of. El. 11 9 236/2001)

(Of. El. n' 236/2001)
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SANDRA MARIA SOARES PONTES
Superintendente
Substituta

Delegacia da Reteita Federal em Curitiba

SOLUÇÃO DE CONSULTA N' 17. DE 23 DE MARÇO DE 2001
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins
LNIENTA: ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS. RECEITAS DA ATIVIDADE. ISENÇÃO.
São isentas da Cofins as receitas próprias da atividade das associações
civis sem fins lucrativos, a que se refere o art. 13 da Lei n°, 9.532, de
1997. desde que atendam às exigências previstas em lei.
LdsPi.is111VoS LEGAIS: Lei Complementar n°70, de 1991; Lei n°
s. de 199S. acta. 2°c 3°c §§; Lei n° 9.532, de 1997, arts. 12, 13,
14 e 15: Medida Provisória n° 1.858-6. de 1999 .(atualmente Medida
Provisona n°2.113-28. de 2001), arte, 13 e 14: Parecer .(Normativo)
C'ST n° 5, de 1992.
SANDRA MARIA SOARES PONTES
Superintendente
Substituta
si.51.UçÃO Dl. ( -0 \SITIA N' 18. DE 23 DE MARÇO DE 2001

5 , s 5 yr , 5 r

:mor-noção para n PIS Pasep
MENTN om o fim da condição de contribuinte substituto anteriormente atribuida as refinarias de petróleo, a partir de I° de julho
de 2000. e incabisel. por falta de previsão legal. qualquer modalidade
de ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, dos valores da
.onnibuNão para o PIS PASEP. correspondente à incidência na venda
5-irejo. na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à
distribuidora

Serviço de Tecnologia e de Sisteinas de inforinação
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N" 6. DE 2 DE ABRIL DE 2001
Declara nulas as inscrições no CNPJ 'abaixo relacionadas
O CHEFE DO SERVIÇO DE 'TECNOLOGIA E DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
EM CURITIllA - PR, no uso dà atribuição que lhe é conferida pelo inciso III do artigo 6°, incisolII. da_Partaria DRF/Curitiba n° 108, de 18
de agosto de 2000, consoante o disposto no incisa II do artigo 30 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal e 2 de 2 de janeiro
de 2001, declara:
Artigo único. Tornam-se nulas as inscrições no Cadastr6, Nacional da pesaria Jurídica abaixo relacionadaS., tendo em vista a ocorrência
de fraude na inscrição destas pessoas jurídicas, conforme constatado em processo adininittrativo-fiscal:
CNPJ
01.1'57.609/0001-3101.162.298/0001-07
01.579.737/0001-73

CONTRIBUINTE
ASEMPRE-CONSULTORIA -E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
I0V0 ADMINTISTRACÃO-DE -BENS E PA-RTICIPAÇÕES LTDA.
CLIDEM COMÉRCIO ESPECIALIZADO LTDA.
DELAIR . po's REIS -FARDIN

(Of. El. n' 236/2001)

PROCESSO
1098600007512001-47
16980.000076/2001-91
10980:010080/0M1

"ri

'iNCF
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Inspetoria da Receita Federal em Itajaí

aprovado pela PortariaMF n°227, de 3 de setembro de 1998 e, tendo
em vista o que consta do processo administrativo n°
11070.000334/2001-65, bem assim, por força da medida liminar concedida na ação de mandado' de segurança -n° 2000.71.05.002708-0:
declara:
Art. 1° Fica renovada à empresa GRÁFICA E EDITORA
JORNALÍSTICA SENTINELA LTDA.. CNPJ- n° 87.657.854/000123, estabelecida na rua Albino Brendler n° 122 — ljui — RS, autorização para adquirir no mercado interno, durante o ano de 2001,
papel de imprensa importado com imunidade tributária, destinado à
impressão de jornais e periódicos, nos termos da alínea "d" do inciso
VI do artigo 150 da Constituição Federal e artigo 180..§§ 1° e 2° do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030, de 5 de
março de 1985, na qualidade de Pessoa Jurídica que explora tal
atividade.
Art. 2° A presente autorização, válida até 31 de dezembro de
2001, poderá ser cancelada a qualquer tempo em caso de inobservância. pela beneficiária, das normas de controle relativas à matéria.
Art. 30 Este Ato Declaratório somente terá validade após a
sua publicação no Diário Oficial-da União.

RETIFICAÇÃO
No Ato Declaratório Executivo n.° 7, de 29 de março de
2001. publicado no DOU-E n.° 64, de 2 de abril de 2001. Seção I,
pag. 18 onde se lê: Processo n.° 10909.00027012001-30, leia-se: Processo n.° 10909.00059312001-23.
(Of. El. n' 236/2001)

10 , Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N' 2.

DE 6 DE MARÇO DE 2001

Renova autorização para adquirir no mercado interno, durante o ano de 2001, papel
de imprensa importado com imunidade tributária, de acordo com o art. 150, inc. VI,
alínea "d". da Constituição Federal e art.
180, §§ 1° e 20 do Regulamento Aduaneiro.

PEDRO LUIZ DURIGAN

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ÂNGELO-RS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XXII,
do artigo 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,

(Of. El. n" 236/2001)

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PORTARIA N5 91, DE 29 DE MARÇO DE 2001
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL. no uso de suas atribuições, e tendo em vista as condições gerais da oferta de títulos
públicos previstas na Portaria STN n° 341, de 14 de julho de 2000,. resolve:
Art. 1° Tomar públicas as condições específicas a serem observadas na segunda etapa da oferta pública de Notas do Tesouro Nacional
série C — NTN-C, conforme previsto no Art. 2° da Portaria STN 86, de 27 de março de 2001:
Prazo a partir da emis- Cotação
são
aceita
(dias)
7.305

61.5032

Juros reais
(ao ano)
10,89%

Preço Unitário válido para
a 2' Etapa
(em R$ de 1.04.01)
664.774798

Valor Nominal
(em R$ de
01.04.2001)
1.080,878391

Data-Base Data de
Emissão
1.7.00

Data de
Vencto

1.04.01

1.04.21

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA
(Of. El. n' 613/2001)

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Diretoria Colegiada
DECISÃO CONJUNTA N5 8, DE 30 DE MARÇO DE 2001

Ministério da Educação

Revoga o Comunicado-Conjunto n° 28, de
1990.
A Diretoria Colegiada do BANCO CENTRAL 1)0 BRASIL
e o Colegiado da COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS. com
base na Resolução n° 1.654. de 26 de outubro de 1989, decidiram:
Art. 1° Revogar o Comunicado-Conjunto n° 28, de 18 de
julho de 1990, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários, que dispõe sobre limites de aplicação em carteira própria
de valores mobiliários por parte de bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito.
Art. 2° Esta Decisão-Conjunta entra eia vigor na data de sua
publicação.
ARMINIO FRAGA NETO
Presidente do Banco
JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários
(Of. El. n' 717/2001)

IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A
Diretoria de Administração

GABINETE DO MINISTRO
RETIFICAÇÃO
No Despacho do Ministro de Estado da Educação, de 15 de
março de 2001, publicado no Diário Oficial da União de 20 de março
de 2001, seção ig, página 28, onde se lê: "..., aprovando, também,
neste ato, o seu Estatuto e o seu Plano de Desenvolvimento Institucional,...'. leia-se: "..., aprovando, também, neste ato, o seu Plano
de Desenvolvimento Institucional....,
(Processo n° 23000.004295/99-39 - Parecer CES/CNE n° 325/2001)
(Of. El. n' 189/2001)

Ministério do Trabalho e
Emprego

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93,
ratifico a inexigibilidade de licitação relativa a contratação do Escritório de Advocacia Perez e Rezende, visando o patrocínio de Inquérito Judicial Trabalhista, proposto pelo IRB-Brasil Resseguros S.A
em face de Maria Célia Moraes, em curso na 31' Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro; Proc. n°. 136/01; Proc COJUR n° 111/01.
Em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93,
ratifico a inexigibilidade de licitação relativa a contratação do Es.,
critério Castro, Barros, Sobral e G.-Gomes S/C, visando a elaboração
de parecer jurídico relacionado com o tratamento dos efeitos fiscais
de investimentos denominados "Shopping Center"; Proc. COJUR
ADM n° 132/00
MÁRCIO NETTO BAETA
(Of. El. 115-36/2001)

SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO
No despacho do Senhor Secretário-Executivo do Ministério
do Trabalho e Emprego, publicado no DOU de 16.03.2001; Seção 1,
n° 53-É, pág. 45, ondeselê: processo n° 46000.000419/98: Sindicato
dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do
Espírito Santo — ES, leia-se: ."Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do-Espírito Santo — ES"..
(Of. E1.115 70/2001)

1475-7537

Ministério da Previdência e
Assistência Social
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DO MINISTRO
Em 27 de março de 2001
Aprovo. Publique-se.
ROBERTO BRANT
ANEXO
PARECER/ CJ/ n°2432/2001.
ASSUNTO: Retroação da data do início das contribuições a
período anterior à inscrição do autônomo, mediante o correspondente
recolhimento. EMENTA: Autônomo. Retroação da data do início das
contribuições a período anterior a sua inscrição. Caráter indenizatório
do recolhimento das contribuições respectivas. Não incidência da
decadência. art. 45. §1°, da Lei N° 8.212, DE 1991. 1 — O-instituto da
retroação, de caráter indenizatório, não se confunde com o da exação
fiácal, não havendo, pois, que se falar em decadência relativamente. ao
primeiro. 2 — A redação do art. 45. §1°, da Lei n° 8.212. de 1991.
.dada pela Lei n° 9.032, de 1995, previa, a par da retroação, o direito
do INSS apurar e constituir os créditos tributários relativos ao autônomo, em 30 anos, condicionando esta exação à concessão de
algum benefício. 3 — Assim, antes da edição da Lei n° 9.876, de 1999.
havia três figuras jurídicas: a retroação, a exação condicionada, com
prazo decadencial de 30 anos e a exação comum, com prazo de 10
anos. Com a edição desta Lei, ifexação condicionada foi revogada.
Trata-se de consulta acerca da ocorrência-da-decadência-do
direito do INSS de apurar e constituir o crédito tributário,_para fins de
concessão de beneficiou ao autônomo, que manifeste interesse em
retroagir o início da data das contribuições a período anterior a sua
inscrição.
2.A questão funda-se em saber se o INSS pode computar e
'constituir o crédito do período relativo ao exercício de atividade
autônoma, para fins de concessão de beneficio, após decorrido 30
anos do fato gerador, a teor do §1°. do art. 45, -da Lei n° 8.212/91
(redação da.Lei n° 9.032, de 28/04/95),
3.A análise do caso depende. primeiramente, de saber se a
atividade exigia filiação obrigatória ao regime geral previdenciário act
tempo dos fatos geradores. Como o prazo.em questão é de 30 anos.
a verificação pode ser feita a partir da Lei n° 3.807, de- 1960. Lei
Orgânica da-Previdência Social-- LOPS.
4.Conforme o art. 5°. IV. da Lei Orgânica, o trabalhador
autônomo era segurado obrigatório da Previdência SociaL Dessa forma, estava obrigado a se inscrever e recolher as contribuições respectivas. Acaso-não-se inscrevesse, não poderia obter nenhuma-prestação da seguridade social, já que o art 16 da LOPS estabelecia que
"a inscrição é essencial à-obtenção-de qualquer prestação, devendo
ser fornecido documento que a cornprcive".
5.Se-é certo que do empregado não se pode exigir a prova de
inscrição nem as do recolhimento, por serem obrigações do empregador, o mesmo não se pcide .dizer do autônomo. vez que essas
obrigações são de sua miclusiva responsabilidade. Assim, é exigido
desse último, -para concessão de qualquer benefício, a inscrição e a
prova do recolhimento das contribuições.correspondentes. Esta a determinação do Decreto n° 77.077, de 1976, Consolidação das Leis da
Previdência Social — CLPS:
Art. 82. O tempo-de serviço de que trata este Capítulo, será
computado de acordo com a legislação pertinente, observadas as
'nomias-seguintes:
I - não será admitida a contagem de tempo de serviço em
dobro-ou em outras- condições especiais;
II - é vedada a acumulação de tempo de serviço público com
o de atividade privada. quando concomitantes:
III --não será, computado-por um sistema o tempo de serviço
que já tenha servido-de base para concessão de aposentadoria- pólo
outro sistema;
IV - tempo de serviço relativo à filiação dos segurados empregadores, facultativos, empregados domésticos e trabalhadores autônomos só será computado quando tiver havido recolhimento. nas
épocas próprias, das contribuições previdenciárias. correspondentes
aos períodos de atividade. (grifei),
6.Assirn, pois, "cabia ao autônomo cumprir as obrigações
tendentes a sua filiação. De outro lado. tratando-se de Segurado obrigatório, era dever do INSS, constatado o exercício da atividade sujeita
ao regime previdenciário, a apuração e constituição -do respectivo
crédito. No-entanto, como qualquer tributo. -as contribuições também
estão sujeitas à decadência. E. conforme-orientação.pacífica do Supremo Tribunal Federal, os prazos decaclenciais relativos . a . período,
anterior à Emenda Constitucional 08. de 1977.,eram qüinqüenais (RE
113.209/SP, Rel. Min. Octávio Gallotti).
7.Sendo assim, consumada a decadência, mesmo que comprovado o exercido de atividade abrangida pelo regime geral, o
autônomo via-se .à margem do seguro social. A uma, porque não
providenciou sua inscrição e recolhimentos nas "épocas próprias".
conforme exigência legal. A duas, porque, com a decadência, não
mais havia possibilidade de conatituição do crédito pelo Instituto
Previdenciário.
8.Diante destes fatos: . 4 Administração deve por bem conceder a possibilidade de obtenção dos beneficiot previdenciários. se .
e somente-se, o segurado voluntaritimente.recolhesse-as contribuições
referente-aoperiodo.que tivesse exercido a atividade, sujeita ao regime
da previdência. Tal previsão, eonstante,do Decreto n° 357; de 1991,,e
repetida no Decreto m° ,611, de 1992, está assim redigida:
- Da Retroação da-data de-início das contribuições.
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Art. 193. Caso o segurado empresário, autônomo ou equiparado manifeste interesse em recolher contribuições relativas a- período anterior a sua inscrição, a. retroação da data de início das
contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício da
atividade no respectivo período.
§ 1° Quando se tratar de período:anterior a agosto de 1973,
no Regime da Previdência Social Urbana, o salário-de-contribuição
será estabelecido de acordo com a atividade profissional exercida e
legislação pertinente.
§ 2° Quando se tratar de período referente ao regime doempregador rural, de 1975-a 1991, a contribuição será estabelecida de
acordo com a Lei n° 6.260. de 06 de novembro de 1975.
§ 3° Sobre as contribuições de que trata este artigo incidirão
os acréscimos legais definidos no art. 57 do ROCSS. (Decreto n°357,
de 1991).
9.Tinhamos. então. um prazo decadencial de 10 tinos para a
exação previdenciária, dado pelo caput do art. 45, da Lei n°8.212, de
1991 e a previsão de retroação indenizada, para o autônomo que
manifestasse interesse em recolher contribuições relativas a período
anterior a sua inscrição
10.0corre que, com o advento da Lei n° 9.032, de 28/04/95,
que alterou o art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, foi estabelecido um
prazo decadencial para constituição e apuração dos créditos referentes
às contribuições pretéritas do autônomo. In verbis:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tomar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.

§ No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados, o direito- de a Seguridade Social- apurar e constituir seus
créditos, .para fins de comprovação do exercício de atividade, para
obtenção de benefícios, extingue-se em 30 (trinta) anos. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n° 9.032,-de 28/04/95). § 2° (...)
11-.Em verdade, é- questionável a inclusão de prazo &cadenciai nas hipóteses de retroação da data de início das contribuições.
Isto porque, não se caracterizando a decadência, é dever do INSS
apurar e constituir os créditos não pagos e. em decorrência, computar
o período correspondente em favor do Segurado,.não havendo que se
falar em retroação por interesse do segurado.
12,Partanto, não há propriamente retroação da data do início
do benefício se o Instituto faz o lançamento do crédito tributário, mas
apenas simples reconhecimento - e cobrança das contribuições - de
atividade sujeita ao regime previdenciário. A hipótese de retroação
não se coaduna com a.natureza tributária-das contribuições. Essas são
compulsórias, aquela -é voluntária. Infere-se, pois. a natureza indenizatória desta última. Neste sentido, demonstrando -tratar--se de indenização, o Decreto n° 2.172, de 1997, regulamentando a alteração
do §1°, do art. 45, feita pela Lei n°9.032, de 1995, dispôs:
Da retroação da data do início das contribuições.
Art. 177. Caso o segurado empresário, autônoma ou equiparati., manifeste interesse em recolher contribuições relativas a pe•
riodo anterior à sua inscrição. a Mtroação da data do início das
contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de
atividade remunerada no respectivo período.
§1°Relativamente aos segurados referidos no caput, o direito
de a previdência social apurar e constituir seus créditos, para fins de
c, ,mprovação do exercício de atividade remunerada-para obtenção de
benefícios. extingue-se em trinta anos. §2° (...)
13.Surge, pois uma dúvida, se o termo "manifeste interesse"
demonstra que a hipótese legal contempla um verdadeiro negócio
jurídico e não uma relação tributária, faz-se mister encontrarmos a
razão para a inclusão no §1° da expressão "apurar e constituir seus
créditos". Do contrário, teríamos de concordar- que se trata de caso sei
aeneris de lançamento tributário dependente da anuência do sujeito
passivo.
14 Qual então a exegese lógica e útil do §1°, art 45, da Lei
n' R 212, de 1991, na redação da Lei n°9.032. de 1995? Cremos que
• • dispositivo prevê - além do instituto da retroação, que é negócio
jurídico - uma relação tributária.com prazo decadencial diferenciado
na hipótese ali Indicada, ou seja, haveria um prazo geral de de. adência decenal previsto no capai e outro, de 30 anos, para o coo
tribuinte individual.
15 Entretanto, esta exação estaria condicionada à concessão
de algum beneficio e não à aquiescência do contribuinte. Não ha, endu benefixiu a ser deferido, o prazo decadencial, mesmo no caso
de contribuinte individual, seria o geral, de 10 anos,
16.Esta sinculação entre concessão de beneficio e exação
decorre dos termos em que foi redigido o citado §1° ao utilizar a
expressão "...o direito da Seguridade Social apurar e censtituir seus
i réditos, para fins de comprovação do exercício de atividade, para
obtenção de beneficiou..."
17.Ein resumo, a redação dada ao dispositivo -pela Lei n°
9.032. de 1995. estabeleceu - além da retroação indenizada • uma
r..lação tributária condicionada à concessão de benefícios. Poderia,
então, o INSS, de ofício, apurar e constituir as contribuições devidas
pelos contribuintes individuais, no prazo de 30 anos de sua ocorrência, desde que concedesse algum beneficio. Decorrido este prazo.
apenas o interessado poderia voluntariamente recolher as contribui.
çôes. Neste último caso haveria o instituto da retroação.
18.Verificando os equívocos e dificuldades que o dispositivo
ensejou. o legislador editou a Lei 9.876. de 1999, alterando novamente o §1°, do art. 45, da Lei n° 8.212, de 1991.A lei retirou-os
termos "apurar c constituir" da nox a redação, revelando, assim, não
se tratar mais de uma relação tributária, mas de indenização, que será
exigida do-contribuinte indisidual caso este queira comprovar o exercicio de atividade remunerada e obter algum beneficio. Vejamos:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar .e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído;
II da data em que se-tomar definitiva a decisão que houver
anulado, por saio formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.

§ 1° Para comprovar o exercício de atividade remunerada,
com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte
individual, a qualquer tempo. o recolhimento das correspondentes
contribuições. (Redação dada pela Lei n° 9.876. de 26/11/99). § 2°
(...)
19.Destarte, a nova redação dada pela Lei n° 9.876. de 1999
ao dispositivo em comento, prevê apenas a hipótese de retroação,
mediante os recolhimentos voluntários das contribuições pretéritas
pelo contribuinte individual. Como retroação-não se confunde com
exação, não há aqui que se falar em decadência.
Ante o exposto, entendemos ser possível a retroação da data
do início das contribuições à período anterior à inscrição do autônomo, tanto na vigência do art. 45, §1°, da Lei n° 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n°9.032, de 1995, corna_na.redação anual (Lei
n° 9.876, de 1999). desde que o segurado, manifestando interesse.
efetue o respectivo recolhimento.
A consideração superior.
Brasília, 26 de março de 2001. "
WARNEY PAULO NERY ARAUJO
Chefe da 2' Divisão de Assuntos Jurídicos
De acordo.
Ao Senhor Consultor Jurídico.
Brasília. 26 de março de 2001.
CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
3° Coordenador de Consultoria
i?..provo.

A consideração do Senhor Ministro, para os fins do disposto
no art. 42 da Lei Complementar n° 73 de 10 de fevereiro de 1993
Brasília, 26 de março de 2001.
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS
Consultor Jurídico
(Of. El. n" 5/2001)

SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETIFICAÇÃO
Portaria/MPAS/SEAS n.° 2.157, 28/06/00, publicada no
DOU de 29'06100, Seção I, página 32 referente ao Município de Salto
do Céu.'MT. Processo n.° 44005.001988/2000-60. Onde se lê: Nota de
Empenho 2000NE003388, de 24/06100. leia-se: Nota de Empenho n.°
2000NE00 4123.
(Of. El. n' 918/2001)

Secretaria de Política de Assistência Social
PORTARIAS DE 28 DE MARÇO 2001
O Secretário de Política -de Assistência. Social da Secretária
de Estado de Assistência Social, conforme delegação de competência,
conferida pela Portaria n.° 353, de 14102/2000, publicada no Diário
Oficial da. União de 15/02/2000.-resolve:
N° 47 - I - Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Luziânia/GO, referente a Implantação-de Núcleo de Apoio à .Família, constante do Processo n.° 44005.000166/20001-14, Termo de
Responsabilidade n° 17/2001.
. II - Autorizar que sejam repassados pelo Fundo Nacional Oe
Assistência. Social para o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Luziãnia/GO, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), objetivando a execução de ação prevista na.tei Orgânica da
Assistência Social - LOAS, de acordo com o Plano de-Trabalho, que
passa-a ser parte integrante deste Instrumento, independente de transcrição.
III - Os recursos financeiros a que:se refere-o item anterior,
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras,. originárias da dotação orçamentária consignada ao -Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei -n° 10.171, de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programátlea n.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento de
Despesa 33.40.41. Fonte 100. Nota de Empenho n.°2001NE000028,
de 21/02/01 e o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), correspondente- a quarta parcela a,conta da dotação
orçamentária do exercício de 2002.
IV - O período de -execução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - Fica revogaria a Portaria n.° 16, de 12/03/01, publicada
no Diário Oficial da União de 15/03/01, Seção 1, página 15.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
N' 48 - I • Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Teresópolis,RJ, referente a Implantação de Núcleo de Apoio à
Família, constante do Processo n.° 44005.000069/2001-50. Termo de
Responsabilidade n° 19/2001.
II - Autorizar que sejam repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social-do
Município de TeresopoliáRJ, a importância de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), objetivando a execução de ação prevista na Lei Orgânica
da Assistência Social LOAS, ele acordo com o Plano de Trabalho,
que passa a ser parte integrante deste Instrumento, independente de
transcrição.
III - Os recursos financeiros a que se refere o item anterior,
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras, originárias da dotação orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei n° 10.171, de 05 dó janeiro de 2.001 Funcional Programática n.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento de
Despesa 33.40.41, Fonte 100. Nota de Empenho ri.° 2001NE000034,

de 21/02./01 e o valor de R$ 4.450.00 (quatro mil ', quatrocentos e
cinqüenta reais), correspondente a quarta parcela a conta da dotação
orçamentária do exercício de 2002.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido-no respectivo Plano de Trabalho.
V - Fica revogada a Portaria n°18, de 12/03/01, publicada
no Diário Oficial da União de 15/03/01. Seção 1. página 16.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
•
N' 49 - I - Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Cidade OcidentallGO, referente a Implantação de Núcleo de Apoio
à Família. constante do Processo n°44005.000165/20001.43. Termo
de Responsabilidade n° 20/2001.
II - Autorizar que sejam repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social para o Fundo Mimicipal de Assistência Social do
Município de Cidade Ocidental/GO, a importância de R$ 35.830,00
(trinta e cinco mil. oitocentos e trinta reais), objetivando a execução
de ação prevista na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. de
acordo com o Plano de Trabalho, que passa a ser parte integrante
deste Instrumento, independente de transcrição.
III - Os recursos financeiros a que se refere o itens anterior,
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras. originárias da dotação orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei if 10.171, de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programática m° 08.244.0154.1283.0001. Elemento de
Despesa 33.40.41, fonte 100, Nota de Empenho n.° 2001NE000018.
de 21/02/01 e Funcional Prégramática 08.2 44.0154.1283.0001. Elemento de Despesa 44.40.41. Fonte 100. Nota de Empenho n.°
2001NE000017, de 21/02/001 e o valor de R$ 6.731,00 (seis mil,
setecentos e trinta e um reais), correspondente a quarta parcela a
conta da dotação orçamentária do exercício de 2002.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - Fica revogada a Portaria n.° 19. de 12/03/01. publicada
no Diário -Oficial da União de 15/03/01, Seção 1. página 16.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
N' 50 - I - Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Novo Gama/GO, referente a Implantação de Núcleo de Apoio à
Família, constante do Processo n.° 44005.000170/2001-83, Termo de
Responsabilidade n°21/2001.
II - Autorizar que sejam repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Novo Gama/GO, a importância de R$ 35.830,00 (trinta
e cinco mil, oitocentos e trinta centavos), objetivando a execução de
ação prevista na Lei Orgânica da Assistência Social • LOAS, de
acordo com o Plano de Trabalho, que passa a ser parte integrante
deste Instrumento, independente de transcrição.
III.- Os recursos financeiros a que se refere o item anterior.
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras. originárias da dotação-orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei if 10.171, de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programática ri.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento- de
Despesa 33.40.41. Fonte 100, Nota de Empenho n.° 2001NE000024.
de- 21/02/01 e Funcional Programática 08244.0154.1283.0001. Elemento de Despesa 44.40.41, Fonte 100, Nota de Empenho n.°
2001NE000025, de 21/02/001 e o valor de R$ 6.731,00 (seis mil.
setecentos e trinta e um reais), correspondente a quarta parcela a
conta da dotação orçamentária do exercício de 2002,
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - Fica revogada à Portaria n.° 20, de 12/03/01, publicada
no Diário Oficial da União de 15/03/01, Seção I, página 16.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
N' 51 - I - Aprovar o_Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Cachoeira de Macacu/RJ, referente a Implantação de Núcleo de
Apoio à Família, constante do Processo rif 44005.000169/2001-02.
Termo de Responsabilidade n°22/2001.
- Autorizar que- sejam repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social para-o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Cachoeira de Macacu/RJ, a imporância de R$
20.000,00 (vinte mil reais), objetivando a execução de ação prevista
na Lei Orgânica da Assistência- Social - LOAS. de acordo com a
Plano de Trabalho, que passa a ser parte integrante deste Instrumento.
independente de transcrição.
III - Os recursos financeiros a que Se-refere o item anterior.
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras. originárias da dotação orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei n° 10.171. de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programática n.° 08.244.0154.1283.13001, Elemento de
Despesa 33.40.41. Fonte 100, Nota de Empenho n.° 2001NE000035,
de 21/02/01 e o valor de R$ 4:450.00 (quatro mil, quatrocentas e
cinqüenta reais). correspondente a quarta parcela a cohta da dotação
orçamentária do exercício de 2002,
IV - O período de exeCução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - Fica revogada a Portaria nf 21. de 12/03/01. publicada
no Diário Oficial da União de 15/03/01. Seção 1, página 16.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
N' 52 - - Aprovar o Plano de Trabalho. apresentado pelo Município
de Vai-paraíso de Goias/GO, referente a Implantação^ de Núcleo de
Apoio à Família constante do Prdcesso n.° 44005.000168/20001-31.
Termo de Responsabilidade n°24/2001.
II •, Autorizar:que sejam repassados pêlo Fundo Nacional de
Assistência Social para-o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Valparaíso de Goiás/GO, a importância de R$
20.000,00 (vinte mil reais), objetivando a execução de ação prevista
na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, de aêordo com b
Plano de Trabalho, que passa a ser parte integrante deste Instrumento.
independente de transcrição.
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III - Õs recursos financeiros a que se refere o item anterior.
serão repassados em -quatro parcelas, sendo as três primeiras, originárias da dotação orçamentária, consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei n° 10.171. de 05 de janeiro de 2,001 Funcional Programática n.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento de
Despesa 33.40.41, Fonte 100, Nota de Empenho n.° 2001NE000026,
de 21/02/01 e o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), correspondente a quarta parcela a conta da dotação
orçamentária do exercício de 2002.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - -Fica revogada a Portaria-a.0 23, de 12103/01. publicada
no Diário Oficial da União-de 15/03/01, Seção-1, página 16.
VI- - Esta portaria entra em vigor nii'data de sua publicação
•
no Diário Oficial da -União.
N9 53- I - Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Planaltina/GO, referente a Implantação de Núcleo de Apoio à
Família (2' Fase). constante do Processo n.° 44005.000020/2001-61,
Termo de Responsabilidade n° 25/2001.
II - Autorizar que sejam repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social para-o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município-de Planaltina/GO, a importai-mia de R$ 20.000,00 (vinte
mil -reais), objetivando-a-execução de ação prevista -na Lei Orgânica
da Assistência Social - LOAS, de acordo -com o Plano de Trabalho,
que passa a ser parte integrante deste Instrumento, independente de
transcrição.
III - Os recursos financeiros a que se refere o item anterior,
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras, originárias da dotação orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei n° 10.171, de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programática n.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento- de
Despesa 33.40.41, Fonte 100. Nota de Empenho n.° 20011\1E000022.
de 21/02/01 e o -valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), correspondente a quarta parcela a conta da dotação
orçamentária do exercício de 2002.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - Fica revogada a Portaria n.° 24, de 12/03/01, publicada
no Dreno Oficial da União de 15/03/01, Seção 1. página 16.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
N 5 54 - 1 - Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Formosa/GO, referente a Implantação de Núcleo de Apoio à Familia (2' Fase). constante do Processo n.° 44005.000058/2001-33.
Termo de Responsabilidade n°26/2001.
II - Autorizar que sejam repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Formosa/GO, eimportância de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), objetivando a-execução de ação prevista na Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS, de acordo com -O Plano de Trabalho, que
passa a ser parte integrante deste Instrumento, independente de-transcrição.
III • Os recursos financeiros a que se refere o item anterior,serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras, originárias da dotação orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei n° 10:171, de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programática n.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento de
Despesa 33.40.41, Fonte 100, Nota de Empenho n.° 2001NE000020.
de 21/02/01 e o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), correspondente a quarta parcela a conta da dotação
orçamentária do exercício de 2002.
IV • O período de execução .do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de- Trabalho.
V - Fica revogada a Portaria n.° 25. de 12103/01, publicada
. no Diário Oficial da União de 15/03/01, Seção 1, página 16.
VI - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
N' 55 - I - Aprovar o Plano de Trabalho, apresentado pelo Município
de Abadiam/GO, referente ao Projeto Núcleo de Apoio à Família,
constante do Processo n.° 44005.000062/2001-19, Termo de Responsabilidade n° 3218/2000.
11 - Autorizar que sejam repassadas pelo Rindo Nacional de
Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Abadiânia/GO, a importância de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), objetivando a execução de ação prevista na Lei Orgânica
da Assistência Social - LOAS, de acordo com o Plano-de Trabalho,
que passa a ser parte integrante deste Instrumento, independente de
transcrição.
III • Os recursos financeiros a que se -refere-o item anterior,
serão repassados em quatro parcelas, sendo as três primeiras, originárias da dotação orçamentária consignada ao Fundo Nacional de
Assistência Social pela Lei e 10.171, de 05 de janeiro de 2.001 Funcional Programática n.° 08.244.0154.1283.0001, Elemento de
Despesa 33.40.41, Fonte 100, Nota de Empenho nf'2001NE000027,
de 21/02,01 e o valor de -R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), correspondente a quarta parcela a conta da dotação
orçamentária do exercício de 2002.
IV - O período da execução do objeto observará o prazo
estabelecido no respectivo Plano de Trabalho.
V - -Fica revogada a Portaria-a.' 10, de 22/02/01, publicada
no Diário Oficial da União de 06/03/01, Seção 1, página- 12.
VI • Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
MARCELO GARCIA
0f. El. n5 917/2001)

0.1ario

Ministério da Saúde
AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR
Diretoria de Fiscalização
DESPACHOS DA DIRETORA (*)
Em 8-de março de 2001
N5 34 - PROCESSO N° 25025/51281
AUTUADA: ASPECIR Assistência Médica Hospitalar SIC Ltda.
No-mérito, resta comprovada a infração aadisposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade .aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto aeMinistério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos-do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 35 - PROCESSO N° 25001.004835/99-54
AUTUADA: BRADESCO Assistência Internacional de Saúde S.A.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos. por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo-o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
A Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora. •
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 36 - PROCESSO N° 25295.001767/99-12
AUTUADA: Comunidade Evangélica de Jaraguil do Sul.
No mérito, resta comprovada-a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos'
modelos contratuais-de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de. já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique ,a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 37 - PROCESSO N° 25'190.001516/99-43
AUTUADA: Centro Barbacenense de Assistência Médica Social
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais-de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro- dos
planos, por força de disposição do citado rio art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e 'Parecer da Assessoria da-Gerência-Geral-de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora..
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 38 - PROCESSO N° 25001.005005/99-62
AUTUADA: Climoj Assistência Médica de Jacarepaguá.
No mérito, resta-comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade, aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que 'já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas. pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral-de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
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da Saúde, propondo ainda. o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já_haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do- teor desta decisão, para conhecimento.
N2 39 - PROCESSO N° 25190.001350/99-92
AUTUADA: Casa de Caridade- de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
No mérito. resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19. da Lei .n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição elo citado no art. 4° da Portaria SAS
ri° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já-ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa. apresentadas pela- autuada,
acolitando o Relatório e -Parecer da Assessoria da Gerência-Geral-de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à. Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida-à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N' 40 - PROCESSO N° 25004.007330/99
AUTUADA: CAUSAM — Cruzeiro do Sul Serviço de Assistência
Médica Ltda..
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19. da Lei n°9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio- cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 40 da Portaria SAS
ereiro de 1999; o que já ocorreu.
n°49, de 11 de fev
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização. que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios.dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto-ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida- à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão. para conhecimento.
N' 41 - PROCESSO N°25295.000926/99-81
AUTUADA: Dental Prev ASsistêncii Odontológica Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n°9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora,
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11-de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações-de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão. reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 cla Secretaria de Assistência
à Saúde, qual.seja o cancelamento dos registins provisórios dos planos, cujos contratos não foramenviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão-de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N' 42 - PROCESSO N°25295000927/99-43
AUTUADA: Dental Prev Assistência Odontológica -Ltda.
No nnérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da, Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta-de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, par força de disposição do citado tio art. 4° da Portaria SAS
n° 49,-de 11 de fevereiro de 1999;.o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecenda Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão. reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ito Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida. à operadora.
Cientifique á autuada do teor desta.dixisão, para conhecimento.
N' 43 - PROCESSO N°25004.007338/99
AUTUADA: Ecole Serviços Médicos S/C Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n°9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos- contratuais de -produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por- força-de disposição do citado--no -art. 4° de Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já Ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e -Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização; que faz parte integrante da--presente Decisão, reiterando
-a sanção já-imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Atsistência
à Saúde, qual cuja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da-Saúde.propondo ainda, o arquivamento dos-autos do processo. em
razão de já haver sido-aplicada á pena devida à operadora.
Cientifique a-autuada do teor desta decisão, para Conhecimento.
N*44 - PROCESSO-N° 25190.001352/99-18
AUTUADA: Fui Unipax Ambulatórios Reunidos Ltda.
No-mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.'
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
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planos, por força de disposição de citado no art. 4° da Portaria SAS
n°49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da.presente -Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos pianos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N i 45 - PROCESSO N" 25003.001078/99-19
AUTUADA: Fundação São Francisco Xavier.
No mento, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. doa.
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro -dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz- parte integrante da presente -Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria h" 260 da Secretaria de Assistência
a Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde. propondo ainda. o arquivamento dos.autoa, do processo, em
razão-de já haver sido aplicada a pena devida. à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N i 46 - PROCESSO N° 25010.00238/99
AUTUADA: Garantia de Saúde Operadora de Planos de Saúde do
Hospital Adventista de Belém.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto-nos artigos 90 e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado. no art. 4° da Portaria.SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria.de Assistência
à Saúde. qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o -arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 47 - PROCESSO N° 25004:0009147/99
AUTUADA: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Leme.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656198, pela apuração da falta de envio à- ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força_de disposição dá citado mo art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro-de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da- Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique -a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 48 - PROCESSO N°25004.009150/99
AUTUADA: Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Limeira.
No mérito, restá comprovada a- infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4' da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
,icolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização,-que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
a Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N i 49 - PROCESSO N°25006.001821/99
AUTUADA: Med New Administração e Participações S/C Ltda.
Nu mento, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
rr' 49, de 11 de fevereiro de 1999: o que já- ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
aolliendo o Relatono e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
1 isvalização. que faz parte integrante da presente Decisão. -reiterando
a sançâo ja imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
a SaUde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos pia,, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
',mate. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
de ja haver sido aplicada a pena devida à operadora.
,entitique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.

N5 50 - PROCESSO N° 25004.003856/99
AUTUADA: Prisma Sistemas de Saúde S/C Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da-Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decido, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria e 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos. cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N2 51 - PROCESSO N° 25210.001136/99-60
AUTUADA: Pronto Socorro Infantil Rodrigues.
No mérito, resta comprovada-a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora. •
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de t999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da -presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 52 - PROCESSO N° 25003.001357/99-74
AUTUADA: Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social
e Hospitalar.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais dá produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da- Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para-conhecimento.
N' 53 - PROCESSO N°25010.00241/99
AUTUADA: Unimed Belém - Cooperativa de Trabalho Médico.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas . pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela-Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao.Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N.15 54 - PROCESSO N°25295.001118/99-21
AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9'e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamentci do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 40 da Portaria SAS
n° 49. de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorrei'.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentarias pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização. que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da 'Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos 'planos. cujos contratos não foram enviados à análise junto-ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos amos de processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N5 55 - PROCESSO N° 25295.001138/99-39
AUTUADA: Unimed Floriancipolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9' e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro, dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49. de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria clã Gèrência-Geral de'

Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos. cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver, sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N2 56 - PROCESSO N°25295.001129/99-48
AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto noa artigos 90 e
19. da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio-à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos. por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49. de 11 de fevereiro de 1999; o . que já ocorreu.
Destarte. 'rejeito as alegações de defesa apresentadas .pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria.da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram-enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda. o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora. •
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N9 57 PROCESSO N° 25295.001110/99-10
AUTUADA: Unimed Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta,comprovada a infração, ao disposto nos artigos 9° e
19. da Lei n° 9,656/98. pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos , pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição-do citado no art. 40 da Portaria SAS
n° 49, de -li de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas .pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 dá Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão. para conhecimento.
N' 58 - PROCESSO N°25295.001117/99-69
AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Mé
-dicoLta.
No mérito, resta comprovada a--infração ao _disposto nos artigos 9° e
19. da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de- produtos inábil -idos pela operadora.
Á penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro- dos
planos, por força de disposição do citado no art. 40 da Portaria SAS
n° 49. de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.'
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria .da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260-da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados.à .análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo-ainda. o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a.pena devida à operadora.
Cientifirpie a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N2 59 - PROCESSO N° 25295.001123/9961
AUTUADA: Unimed Florianópolis , Cooperativo de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19. da Lei n°9.656/98, pela apuração da fahade- envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos .instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento -do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49,-de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
'acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral-de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
sanção já imposta pela Portaria, n° 266 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos pla-nos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N2 '60 - PROCESSO N°25295.001114/99-71
AUTUADA; -Unimed Florianópólis - Cooperativa de Trabalho -Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada -a infração ao _disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n°9:656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4°-da Portaria SAS.
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o.que já. ocorreu.
Destarte. rejeito à alegações -de defesa- apresentadas pela autuada,
acolhendo-o- Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral -de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão,Teiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos; não foram enviados-à análise junto-ao-Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do, processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida á.operadera. • •'
Cientifique á autuada do- teor -deatirdiRiaro. para conhecimento.
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N' 61 - PROCESSO N° 25295.001121/99-36
AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos. artigos 9°c
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratam de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. V' da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
á Sande, qual seja o cancelamento dos registros. provisórios dos-planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo. ainda, o arquivamento doa-autos-do processo, em
razão de já haver sido- aplicada a pena devida à-operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
F-1 2 62 - PROCESSO N°25295.001119/99-94
AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos-9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da. Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos-planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao-Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N 2 63 - PROCESSO N° 25295Á101127/99-12
AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração co disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n°49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já.ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas- pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento
N5 64 - PROCESSO N° 25295.001132199-52AUTUADA: Unimed Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656198, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais-de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no-art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apreáentadas pela autuada,
. acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral deFiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanyão ja imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
a Saúde, qual seja o cancelamento-dos registros provisórios dos planos, ,UJUS contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N 5 65 - PROCESSO N° 25295.001145/99-02
AUTUADA. Unimed Florianópolis - -Cooperativa- de Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n" 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais -de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49. de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização. que faz parte integrante da.presente Decisão, reiterando
a sanção ja imposta pela Portaria n°260 da-Secretariada Assistência
a Saúde, qual seja o cancelamento-dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao -Ministério
da Sande, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
C'ientifiqua a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N' 66 - PROCESSO N° 25025/51242/99
AUTUADA: UN1MED FERRABRAZ - Siciedade Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda.
No mento. resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9" e
19. da Lei n 9.656,98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
niodelog contratuais de produtos insutuidos pela operadora. .
A penalidade aplicava' e o propilo cancelamento do registro dos

planos, por força de disposição do citado no art. 40 da Portaria SAS
n° 49. de 11 de fevereiro da 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defeáa apresentadas pela autuada,-acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da présente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúda, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida, à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão,_para conhecimento.
N5 67 - PROCESSO N'25025/51236
AUTUADA: Unimed Itaqui - Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos Ltda.
No mérito, resta coraprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 40 da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; , o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as 'alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz-parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministérioda Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N2 68 - PROCESSO N° 25210.001088199-19
AUTUADA: UNIMED JOÃO PESSOA - Cooperativa de Trabalho
Médico.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais.de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n°49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório-e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela'Portaria 00260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
•
N2 69 - PROCESSO N° 25003.001016/99-53
AUTUADA: -UNIMED LEOPOLDINA - Cooperativa de- Trabalho
Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19. da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à.A.NS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o . que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já-imposta pela Portaria n° 260 da.Seeretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros-provisórios-dos planos, cujos contratos não-foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do-processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à. operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N' 70 - PROCESSO N° 25001.005405/99-41
AUTUADA: . UN'IMED NOVA FRIBURGO - Sociedade Cooperativa
de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado- no' art. 40 da. Portaria SAS
n°49, de- II de fevereiro de 1999;-o que. já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria.da Gerência-Geral-de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta-pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o . cancelamento dos registros provisórios dou-planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a, pena devida_à operadora.
Cientifique a autuada, do teor desta decisão, para conhecimento.
F1 2 71 - PROCESSO N° 25025/51244
AUTUADA: UNIMED PELOTAS - Sociedade Cooperativa de Trabalho-Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19. da Lei n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio àANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
tO 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa _apresentadas pela autuada,
acolhendo o. Relatório e Parecer da- Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise. junto ao Ministério

da Saúde. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão. para conhecimento.
1\1 2 72 - PROCESSO N° 25025/51243/99
AUTUADA: UNIMED/RS - Federação das Cooperativas Médicas do
Rio Grande do Sul.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9°c
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força da disposição do- citado .no art. 4° da Portaria S.AS
n° 49. de 11 -de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral' de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o calicelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos. autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N2 73 - PROCESSO N°25025/51235'
AUTUADA: UNIMED URUGUAIANA - Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos-9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS. dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por -força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11. de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Dedão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n°260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à-operadora.
Cientifique a autuada do teor desta-decisão, para conhecimento.
1%1 2. 74 - PROCESSO N° 25025/51233
AUTUADA: UNIMED DO VALE DOS ANTAS - Sociedade Cooperativa da Trabalho Médico Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nós artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração dá falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos- instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório é Parecer da Assessoria da Gerência-Geral deFiscalização, que faz parte integrante da-presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos-contratos não foram enviados à análise junto.ao-Ministerio
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, emrazão de já haver sido aplicada. a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.
N 5 75 - PROCESSO N° 25004.003853/99
AUTUADA: Uniodonto.de-Caçapava Cooperativa de Trabalho Odontológico.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da.falta de envio à- ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o -próprio cancelamento do registro- dos
planos, por força de disposição do citado-no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro-de -1999:-o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da- Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já-imposta pela Portaria n° 260-da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual- seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto-ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida -à-operadora.
Cientifique a autuada-do teor desta decisão. para- conhecimento.
1‘12 76- . PROCESSO N° 25004.009154/99
AUTUADA: 1,Jniodonto de Itapetininga-Cooperativa Odontológica.
No mérito. resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da -Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
-modelos contratuais de produtos instituídos pela.operadora.
A- penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do eitado -no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de II de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria-da Gerência-Geral de
Fiscalização. que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando.
a sanção já. imposta pela Portaria -n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos-contratos não foram enviados à análise junto ao Ministérioda Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos.autos do processo. em
razão de já haver- sido aplicada a pena devida à; operadora.
Cientifique a autuada do- teor desta decisão, para conhecimento.
N2 77 - PROCESSO N°25004.003379/99
AUTUADA: Uniodonto de Monte Alto Cooperativa Odontológica.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
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nos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da-Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.

A penalidade aphcavel e o próprio cancelamento do registra dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria-SAS
if 49, de lide fevereiro de 1999: o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão-, para conhecimento..

N°81 - PROCESSO N° 25003.001116/99-06
AUTUADA: Uniodonto Ubá Cooperativa de Trabalho Odontológico
Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposta tios artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
.plartosaior força de disposição do citado. no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão. reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da.Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento-dos registros provisórios .dos planos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao.-Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos.do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à-operadora.
Cientifique a autuada-do-teor desta-decisão, para conhecimento.

N' 78 - PROCESSO-N° 25190.0001411/99-85
AUTUADA: Uniodonto Pará de Minas - Cooperativa de Trabalho
Odontológico Ltda.
Nu mento. resta comprovada a infração ao-disposto nos artigos 90 e
19, da Lei a 9.656198, pela apuração da falta de envio-à ANS; dos
modelos contratuais de produtos instituidus pela operadora.
A penalidade aplicável e o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no- art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações dê defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que. faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção e imposta pela Portaria n° 260 da. Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja-o cancelamento dos registros provisórios dos planos. cujos contratos não foram enviados à análise. junto ao Ministério
daSaúde..propondo ainda, o arquivamento-dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.

N' 82 - PROCESSO N° 25150.000784/99-51

AUTUADA: Saúde Service Card Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força.de -disposição do citado no-art. 4° da. Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações do defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260-da Secretaria-de Assistência
Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos pianos, cujos contratos não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do-processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.

N' 79 - PROCESSO Ns' 25004.007331199
AUTUADA. LIN1ODONTO DE SÃO ROQUE - Cooperativa Odontologica.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19, da Lei n-9,656,98, pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicas el e o próprio cancelamento do registro dos
planos. por força de disposição do citado no art. 4' da Portaria 'SAS n' 49, de 11 de fevereiro de 1999: o que já ocorreu.
Destarte, rejeito ex alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo-o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização,_que faz parte integrante da presente Decisão. reiterando.
a sanção ja imposta pela. Portaria n° 260 da Secretaria de Assistêncla
á Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos Contratos-não foram enviados à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor- desta decisão, para conhecimento.

N' 83 - PROCESSO IV' 25190.001389/99-28
AUTUADA: Santa Casa de Caridade de Guaranésia.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos 9° e
19.- da Lei n° 9.656198. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos contratuais- de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposiçãO do citado no-art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiun de 1999;-o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
esanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros -provisórios. dos planos, cujos contratos não foram enviados.à análise junto ao Ministério
da Saúde, propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo, em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
'Cientifique a autuada do teor desta decisão, para conhecimento.

N' 80 - PROCESSO N°25003.001115/99-35
AUTUADA: Uniodonto Ubá Cooperativa de Trabalho Odontológico
Ltda.
No mérito, resta comprovada a infração ao disposto- nos artigos 9° e
19, da Lei n° 9.656/98, pela apuração da falta de envio à- ANS, dos
modelos contratuais de produtos- instituídos pela. operadora.
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado -no art. 4° da Portaria.SAS
n° 49. de 11 de fevereiro de 1999; o que já .ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da-Gerência-Geral de
Fiscalização. que faz parte integrante da presente Decisão, reiterando
a sanção já imposta pela Portaria n° 260 da Secretaria de Assistência
Saude, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos pia-

N' 84 - PROCESSO N° 25190.1387/99-01
AUTUADA: Santa Casa de Caridade Guaranésia.
No niérito, resta comprovada a infração ao disposto nos artigos-9° e19. da Lei n° 9.656/98. pela apuração da falta de envio à ANS, dos
modelos Contratuais de produtos instituídos pela operadora,

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA'

A penalidade aplicável é o próprio eancelamento reeistro dos
planos. por força de disposição-do citado no art, 4° da Portaria SAS
ri? 49. de 11- de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa apresentadas pela autuada.
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da presente Decisão. reiterando
a sanção já imposta pela Portaria- n° 260 da Secretaria de Assistêneia
à Saúde.-qual seja o cancelamento doi-registros provisórios dos pla-nos, cujos contratás não -foram enviados . à'análise. junto ao Ministério
da Saúde. propondo ainda, o arquivamento dos autos do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor-desta-decisão, para conhecimento.
N' 85 o PROCESSO N° 25025/51282
AUTUADA: SEADEL Empresa.de assistência Odontológica S/C Ltda.
No mérito, resta comprovada-s infração ao disposto nos artigos 90 e
19, da Lei re 9.656198, pela -apuração da falta de enviaà ANS, dos
modelos contratuffis de produtos instituídos pela operadora.
A penalidade aplicável. é -o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no-art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de 1999; o que já ocorreu.
Destarte, rejeito as alegações de defesa .apresentadas pela autuada,
acolhendo o Relatório e Parecer da Assessoria da Gerência-Geral de
Fiscalização, que faz parte integrante da-presente Decisão, reiterando
a sanção já.imposta pela Portaria-o0 260 da Secretaria.de Assistência
à Saúde, qual' seja o cancelamento dos reeistros provisórios dos planos, cujos contratos'não, foram enviados à análise junto-ao Ministério
da Saúde; propondo ainda, o arquivamento dos autos-do processo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, pára conhecimento.
N' 86 - PROCESSO N° 25004.007315/99
AUTUADA: Serviço de Assistência Médica ao Servidor Público.
No mérito, resta comprovada a infração ao-disposto nos artigos 9° e
19. da Lei re 9.656/98, pela apuração da-falta de envio à .ANS, dos
modelos contratuais de produtos instituídos pela operadora:
A penalidade aplicável é o próprio cancelamento do registro dos
planos, por força de disposição do citado no art. 4° da Portaria SAS
n° 49, de 11 de fevereiro de. 1999; o que já ocorreu.
Destarte. rejeito as alegações de defesa . apresentadas pele autuada;
acolhendo o Relatório-e Parecer dá Assessoria.da Gerência-Geral de
Fiscalização; que faz parte integrante-da presente Decisão. reiterando'
a- sanção já imposta pela -Portaria n° 260 da Secretaria-de Assistência '
à Saúde, qual seja o cancelamento dos registros provisórios dos planos, cujos contratos nãO forarn enviados à análise junto ao Ministério
da 'Saúde, propondo-ainda, o arquivamento dos autos do procéSSo. em
razão de já haver sido aplicada a pena devida à operadora.
Cientifique a autuada do teor desta decisão, para connechnento.
MARIA STELLA GREGORI
(*) Republicados por terem saído com incorreção. do original. no DO
53-E4 de 1613/200l, Seção 1. pág. 54.
(Of. El. rie 114/20Ó1):

Gerência Geral de Fiscalização
RETIFICAÇÃO •
No Despacho -de n" 634. publicado no Diário Oficial dá
União do dia 05103/2001, Seção I. paginas 25, onde lê-se Processo
n°25022,057926/9962 (Ministério da Saúde/BA) leirt-se Processo n°
25022.057918/99-34(Ministerio da :Saúde/BA)
(Of. El. n' 113/2001)

50 MG Pó- LIOP SOL IN T FR AME VI) •INC -(REST. HOSP)

Diretoria Colegiada

twgP06

60- MESES

-070013 ANTIBIOTECOS ANTINEOPLASICOS
155 REGISTRO DE '1011ICA1ENTO GENE-RICO

RESOLUÇÃO-RE N5 409, DE 2 DE ABRIL DE 2001
O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da
atribuição que lhe confere a Portaria 724, do Diretor-Presidente de 10 de outubro de 2000,
considerando o art. 12 da Lei n° 6.360. de 23 de setembro- de 1976 eu Lei n.° 9.787 de 10 de
fevereiro de 1999,
considerando o inciso IV do art. 50 e o § 3° do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela
Portaria n.° 593, de 25 de agosto de 2000, republicaria no DOU de 22 de dezembro de 2000, resolve:
Art. 1 Conceder Registro de Medicamentos Genéricos e Registro de Nova Apresentação Comercial de Medicamentos Genéricos, na relação em anexo.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GONZALO VECINA NETO

CLORIDRATO DE- DOXORRUBICrNA
REFERENCIA - ADRIBLASTINA /11)

25351.029659/00,44 1.2117.0131..002'6-

Restrito a Hospitais
10 MG Iá6 LIOF SOL INJ ÇT FPAMP VD INC (REST

0103013 ANTIBIÓTICOS RNTINEOPLASICOS

HOSP),

'04/2006
80 mEsEs

155. REGISTRO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. •
EMS IND

mca

1.00235-1

VOA

ANEXO
crrAtEgirm

NOME DA EMPRESA
NOME DO PRODUTO
COMPLEMENTO DO NOME
DESTINAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
CLASS/CAT DESCRIÇÃO
ASSUNTO DESCRIÇÃO
ASTA MEDICA LIDA

CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA
REFERÊNCIA - ADRIBLASTINA RD
Restrito a Hospitais

•

AUTORIZAÇÃO/CADASTRO

NUM. DE REGISTROQ

25800.054577199-94 1,0835.0432-.082-1.

REFERÊNCIA - xErtpx
Comercial ,

'500-,1(6/.'COM RE ÓT ÉL Ali PLÉH INC I 8

VENCIM
VALID

0708003 ANTIBIOTICDS

sisimacos:

SIMPLES'

10,6',RÈGlSTRO DE NOVA APRESÉNTAÇAo .COMERCIA
1.02117-7
Total.

25351.029659/00-44 1.2117.0131.001=8

4. .P.I.ti4841s:

-I 16/2001 j
(Of.. El, h',o"; .
.--'
c c,

3'

02/2005
24 MESES
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Gerência de Consultoria e Contencioso
Administrativo-Sanitário

Empresa: CRANSTON WOODHEAD LTDA
Processo:25025-052130/99
Auto de Infração Sanitária:104/99 -

DESPACHO DO GERENTE -(*)
Em 30 de março de 2001
Ficam extintos os processos abaixo relacionados, por pagamento de débitos:
Empresa: AGENCIA MARITIMA IMBITUBA LTDA
Processo:25295-001380/99-94
Auto de Infração Sanitária:005/99
Empresa: AGENCIA MARITIMA IMBITUBA LTDA
Processo:25295-001381/99-57
Auto de Infração Sanitária:002/99
Empresa: AGENCIA MARITIMA IMBUTIBA LTDA
Processo:2295-001383/99-82
Auto de Infração Sanitária:004/99
Empresa: AP - SILVA ESTIVAS CEREAIS
Processo:25019-006589/99
Auto de Infração Sanitária:063/99
Empresa: AP- SILVA ESTIVAS E CEREAIS
Processo:25019-006499/99
Auto de Infração Sanitária:062/99
Empresa: AP- SILVA ESTIVAS E CEREAIS
Processo:25019-006500/99
Auto de Infração Sanitária:065/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-004209/00-58
Auto de Infração Sanitária:010/00
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-005841/00-73
Auto de Infração Sanitária:811/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-005852/00-90
Auto de Infração Sanitária:82I/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-011210/00-57
Auto de Infração Sanitária:837P/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-011211/00-10
Auto de Infração Sanitária:855P199
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-011212/00-82
Auto de Infração Sanitária:914P/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25351-011214/00-16
Auto de Infração Sanitária:566/99
Empresa: BAYER SIA
Processo:25000-000632/00-22
Auto de Infração Sanitária:728/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25000-000633/00-95
Auto de Infração Sanitária:729/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25000-037689/99-71
Auto de Infração Sanitária:533/99
Empresa: BAYER S/A
Processo:25000-037705/99-26
Auto de Infração.Sanitária:542P/99
Empresa: CONASA-DELINA COM E NAVEGAÇÃO LTDA
Processo:25008-000154/00
Auto de Infração Sanitária: 122/00
Empresa: CONASA-DELINA COM g NAVEGAÇÃO LTDA
Processo:25008-000156/00
Auto de Infração Sanitária: 127/00
Empresa: CONSCIMAR AGENCIA MARITIMA LTDA
Processo:25010-000171/00-51
Auto de Infração Sanitária:016/00
Empresa: CONSULMAR AGENCIA MARITIMA LTDA
Processo:25010-000172/00-13
Auto de Infração Sanitária:019/00
Empresa: CRANSTON WOODHEAD LTDA
ProceSso:25025-052129/99
Auto de Infração:Sanitária:103/99

Empresa: CRANSTON WOODHEAD LTDA
Processo:25025-052131/99
Auto de Infração Sanitária:105/99 Empresa: CRANSTON WOODHEAD LTDA
Processo:25025-052133/99
Auto de Infração Sanitária:107/99
Empresa: CREMER S/A
Processo:25295-000741/00-91
Auto de Infração Sanitária:009/00
Empresa: DELINA COM NAVEGAÇÃO LTDA
Processo:25008-000082/00-07
Auto de Infração Sanitária:056/00
Empresa: FRANCISCO MADY NOBREGA E CIA LTDA
Processo:25008-000075/00
Auto de Infração Sanitária:037/00
Empresa: GALEA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA
Processo:25004-008411/99-84
Auto de Infração Sanitária:012/99

fundamento no :disposto nos rins. 7°c 43 do Decreto-lei.if 227, der28
..de fevereiro de 1967, com redação dada-pela-Lei n°9.314, de 14 de
novembro de 1996,e tendo em- vista o queconsta-do processo DNPM
n° 820681/1998. resolve:
. .Art. 1°'Qutorgar_ à ROGÉRIA.MARIA_ CIPOLLI - ME,- concessão para. lavrar. AGUA MINERAL' no Município de José Bonifácio, Estado de São Paido, numa Área de -9,00ha, delimitada por
um polígono. que tem um vértice a. 3.075m. no .rumo verdadeiro de
38°59'SW, do ponto de Coordenadas.Geográficas: Lat. 21°03'08,9"S e
Long. 49°41'16,0"W e os lados a partir desse vértice, com Os seguintes-comprimentos e rumos verdadeiros: 300m-S, 300m-W, 3001nN, 390m-E.
Art. 2° Fica estabelecido, como árearle proteção desta fonte.
urna área de 34.22h.a, delimitada por um polígono que tem um. vértice
a. 2.828m, nó rumo verdadeiro de .38`.59"SW,. do ponto de -Coardenadat.Geográficas: Lat. 21°03'.08,9"S e Long. 49°41'16,0"W e os
lados, a, partir desse vértice, cora os sem-fintes comprimentos e rumos
verdadeiros: 580m-S, 590m-W, 580M-N, 590m-E.
An. 3° Esta Portaria entra emvigor na data de sua publicação. (Cód. 4.00)
LUIZ GONZAGA LEITE PERAZZO
PORTARIA NT' 58, DE 2 bE ABRIL DE 2001

Empresa: GALENA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Processo:25004-000501/00
Auto de Infração Sanitária:021/99

OSECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DE MINAS E' ENERGIA, no uso da competência que lhe.firi delegada pela
:Portaria Ministerial n° 105, de 2 de maio de 2000, expedida com
fundamento no disposto nos-arta. 7°c 43 do Decreto-16.n° 227, de-28
Empresa: GALENA 'QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
de fevereiro de1967,-com redação dada .pela Lei n° 9.314; de 14 de
Processo:25004-000507/00
novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do-processo DNPM
Auto de Infração Sanitária:047/00
n°821097/1997, resolve:.
Empresa: HUTCHINSON CESTARI S/A
Art. 1° OUtorgar à MINERADORA SERRA AZUL GEProcesso:25000-000568/00-25NUÍNA LTDA, concessão para -lanar ÁGUA MINERAL no MuAuto de Infração Sanitária:770P/99
-nicípio-de Elias Fausto, Estada de São Paula numa-área de 49,82ha,
delimitada por um polígono que:tent-um vértice s:3.040m,.nó rumo
Empresa: IRMÃOS BRITO REPRESENTAÇÃO-E COMERCIO LTVerdadeiró. de 23°30'NE, do ponta:O-Coordenadas-Geográficas: Lat.
DA
23°04'35,0"S e-Long. 47°24'07,0'W e os lados- a partir desse-vértice,
Processo:25020-016721/00
com. os segitintes comprimentos e rumos verdadeiros: 400m-W.:
Auto de Infração.Sanitária:003/00
700m-N, 200m-S, 100M-W, 20m-S, 100m-W, .20m-S,
Empresa: REM INDUTRIA E COMERCIO LTDA
50m-W, 20m-S, 50m-W, 20m-S, 50m ;W, 601a..5, 50M-W, 70m-S,
Processo:25351-004219/00-10
105m-W, 120m-S, 55m-W, 70raS,
.1,00nr-S.
Auto de Infração Sanitária:01.2/00'
Art„ 2° Fica estabelecido como- área de -micção desta fonte,
uma :área de. 79,47ha, delimitada por um polígono que tem um vértice
Empresa: SUPERMAR S/A
a 3.040na, no ritmo verdadeiro23°30NE, do ponto de Coordenadas
Processo:25724-00053/99
Geografiess: Lat. 23'04'35,0"S e Long. 47°24"07,0.'W e os lados; a
Auio de Infração Sanitária:056/99
pai-tir -desse- 'vértice, com -os- seguintes comprimentos e rumos verJESUS GERALDO MOROSINO
: dadeiros: 400mW, 700m-N, 590m-E, 290M-N, 4001a-E, 200m-S.
450in-E,300mS..300m.W..150m,S, 400M-W, 80m-N, 50mW,'6Orn-S,.
(*) Republicado por ter saído com incorreção. do original. no DO n' 50m-W, 70m-5, 105m-W, -120nr-S, 55m-W, 70m-S, 80ra,W .100m-S.
64-E, de 2/4/2001. Seção 1, pág. 68.
.Art. 3° Esta Portaria entra em Vigor -na- data de sua publicação. (Cód.. 4.00)
(Of. El. n' 77/2001)
LUIZ GONZAGA LEITE PERAZZO
PORTARIA N5 59, DE 2 DE ABRIL DE 201

Ministério de Minas e Energia

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO-DE MINASE ENERGIA, no uso da Competência que the foi delegada pela
Portaria Ministerial n° 105, de 2 de maio de 2000, expedida com
fundamento nadisposto nos-arts. 7°e 43 do Decreto-lei tf 22'2. de 28
de fevereiro de1967,.com redação dada pela Lei n° 9.314, de 14 de
SECRETARIA EXECUTIVA
novembro de 1996, e tendo em vista o que constá do processo DNPM
n° 840065/1999, resolve:
PORTARIA N5 56, 19E2 DE ABRIL DE 2001
Art. 1° Outorgar à HIDROMINERAL ALEGRIA LTDA,
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO.DO MINISTÉRIODE
concessão pari lavrar AGUA MINERAL no Município de Escada,
NAS E ENERGIA, no uso da competência:que lhe foi-delegada pela atado -de Pernambuco, numa área de 46,88ha, delimitada por ma
Portaria Ministerial n° 105, de 2 de Maio de 2000, expedida com polígono que tem um vértice a 2.334m, no rumo verdadeiro de
fundamento no disposto-nos acta. 70 e 43 do becreto-lei.n° 227; de 28
de fevereiro de 1967, coar:redação- dada.pela Lei n° 9.314-,:de 14 de 01°06'NW, do ponto de CoOrdenadas GeoÉráficas: Lat. 08°21'39,5"S
novembro de 1996, atendo em vista.o que-COnsta. do-processa prIpm e Long. 35°12'42,9'W e os lados a partir desse vértice, corá os
n° 890201/1992, resolve:
seguintes comprimentos e rumos verdadeiroà: 500m-W, 300m-N.
-I° Outorgar à WL .MINERAÇÃO
.LTDA, -concessão
L375m-E. 700m-N, 200m-E, 400m-S, 600m-E. 450m-S, 275m-W,
para lavrar GRANITOmo Município de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, numa área-de 940,00ha, delimitada por um polígono que 350m-N. 450m-W, 250m-5, 950m-W, 250m-S.
Art. 2° Fica estabelecida como área de proteção desta fonte.
tem um Vértices 1.380m, no rumo-verdadeiro de 04°30.'NW, do pornô de Coordenadas Geográficas: Lat.. 18918'33,2"S e Long. uma área de 181,69ha, delimitada -por um polígono que tem Um
40°49'43,8W e- os lados á- partir desse Vértice, com os- seguintes
vértice a 2:009m, no rumo verdadeiro de 15°44'NW. do ponto de
comprimentos e rumos verdadeiros:- 1000m-W, 1.200M-S,.2.000ni-W, Coordenadas Geográficas: Lat. 08'21 .39.5"S e Long. 35°12'42,9"W e
2.000m-N, 2.500m-E, 1.200M-N, 2300m-E..2.000m-S.
Art. 2° 'Esta Portaria entra Mn vigor ria data de sua pri., os lados, a partir desse vértice, Com os seguintes comprimentoa e
rumos verdadeiros: 1.020in-Nr, L375rn-E. 380m-N, 200m-E, 320m-5,
blicação.(Cód. 4.00)
830m--E, 680m-S, 1.905m-W, 400rn-S, 5003m-W.
LUIZ GONZAGA LEITE PERAZZO
Art. 30 Esta Portaria entra em vigrár na: data de sua publicação. (Cód. 4.00)
PORTARIA N' 57,-DE 2.DE ABRIL DE zool.
°SECRETÁRIO:EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, ouso da competência que-lhe foi delegada-'lã
___p_ortarix,Mjnisterialjej:05,_402Z,de maio de 200 expedida com

LIJIZOOWAGA LEITE. PERAZZO
(Brimenhõ- 200051E000591_
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Leia-se:

RETIFICAÇÃO

•
Na Resolução ANEEL n." 45, de 1 0 /2/ 2001. publicada no DO n 0 24-E. de 2/2/2001. Seção 1,
pág. 74. no Anexo I, onde se lê:
Vendedora: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
Com radora• Companhia de Eletricidade do Estado da Sabia - COELBA
Jul Age
'Tensão Jan Fev I Mar Abr Mai Jun
, kV 2001 2001 '2001 2001 2001 7001 2001 2001
2.510 2.25012.120 1.680 1.970 3.010 2.920 3.260
rEriei.g. i i
1
MWh
Demanda ; 13,8 750 '760 I' 760 740 880 940 860 860
,
KW
Demanda ; 69 4.910 5.36015.020 6.250 7.140 6.470 6.470 6.470
I
1
KW

Set Out 1 Nov Dez
2001 2001 2001 2001
3.770 4.14013.430 2.450
820

Tarifas de energia e demanda de potência que deverão vigorar de 7 de fevereiro de 2001 a 30 de
Vendedora Compradora

770

920

920

"s . rl..n,,rnrta de notência aue deverão vieorar de 7 fevereiro a 6 de fevereiro de 2001
Tarifa de De- Tarifa de De . Tarifa de De- Tarifa de De-1
Vendedora Compradora Tarifa de
manda
- manda
manda
manda
Energia
RS/ kW
R$/ kW
RS/ kW
R$/ kW
RS/ MWh
em 138 kV
em 69 kV
em 345 k'V
em 13.8 kV
10,28
30,16
ELEKTRO
CERT
10,28
30,16
CF.NF
CERT

6.470 6.690 [6.690 5.580
1

Vendedora Compradora

Leia-se:
Vendedora: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
Compradora: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
•
Jul Ago
Tensão Jun Fev Mar Abr Mal Jun
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
kV
3.260
2.920
3.010
1.970
1.680
2.120
2.510 2.250
Energia
MWh
750 760 760 740 880 940 860 860
13,8
Demanda
KW
4.910 5.360 6.020 6.250 7.140 6.470 6.470 6.470
69
Demanda
KW

Set Out Nov Dez
2001 2001 2001 2001
3.770 4.140 3430 2.450
820

920

770

920

6.470 6.690 6.690 5.580

ELEKTRO
CENF

Tarifa de
Energia
RS/ MWh
26,25
26,25

de notência alie- deverão vjuorar a artir de 31 de dezembro de 2001
Tarifa de De- Tarifa de De- Tarifa de De; Tarifa de DeTarifa de
manda
manda
manda
manda
Energia
RS/ kW
RS/ kW
R$/ kW
R$/ kW
RS/ MWh
em 138 kV
em 69 kV
em 13.8 kV em 34.5 kV
10.41
3033
10,41
30,53

Onde se lê:
Tarifa de De- Tarifa dê De- Tarifa de De- Tarifa.de Demanda
manda
manda
manda
RS/ kW
RS/ kW
R$/ kW
-RS/ kW
em 138 kV
em 69 kV
em 13,8 kV em .343 kV
6A8
725

Vendedora Compradora ' Tarifa de
Energia
RS/ MWh
CELPE

-

22.04

CEAL

Leia se:

Tarifas de energia e demanda de potência
Vendedora Compradora

ELEKTRO
CENF

CERT
CERT

No Anexo II, onde se lê:

CERJ
CERT

- 30,65
30,65

ELEKTRO
CENF

CERT
CERT

Tarifa de De- Tarifa de De- Tarifa de De- Tarifa de Demanda
manda
manda
manda
R$.' kW
RS/ kW
R$/ "kW
RS/ kW
em 138 kV
em 15,8 kV ern 34'5-kV - em 69 IS
10.45
10.45

Tarifa de
Energia
R$/ MWh

Tarifa de De- Tarifa de De- Tarifa de De- Tarifa de Demanda
manda
manda
manda
RS/ kW
R$/ kW
RS/ kW
R$/ kW
em 138 kV
em 69 kV
em 13,8 kV em 34,5 kV
8,95
-895

•------ -- ---. -- - ----Vendedora Compradora Tarifa de
Energia
RS/ MWh
CELPE

22.04

CEAL

(Of. El. n' 196/2001)

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

Superintendência de Concessões e
Autorizações de Geração

Superintendência de Itégulação da
Comercializaçõa da Eletricidade

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
Em 2 de abril de 2001

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em-2 de abril de 2001

N5 168- A SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - AN'EEL, no uso das atribuições conferidas
pela Resolução ANEEL n° 371, de 20 de setembro de 2000 e considerando-o que consta do Processo n° 48500.001287/01-07. resolve:
I - Registra, junto à ANEEL, a central termelétrica e respectivas
instalações de transmissão de interesse restrito, denominada UTE
Jatiboca, com duas unidades turbogeradoras a vapor, sendo uma de
2.375 kW e outra de 1.425 kW. totalizando 3.800 kW de capacidade
Instalada. utilizando como combustível bagaço de cana de açúcar,
com entrada em operação comercial prevista para 15 de maio de
2001, localizada no Município de Urucânia. Estado de Minas Gerais.
de propriedade da Cia Agrícola Pontenovense, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 23.796.998/0001-88; lI - A energia gerada destina-se ao uso
exclusivo da interessada; III - Este registro não exime o interessado
das responsabilidades quanto aos aspectos ambientais e de captação e
lançamento de água de uso na central geradora; IV - Depende de
autorização da ANEEL a comercialização, eventual e temporária. dos
excedentes de energia elétrica, conforme o art. 26 da Lei n° 9.427, de
26 de dezeinbro de 1996, com a redação alterada pelo art. 40 da Lei
9.648, de 27 de maio de 1998.

N' 170 - O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÁ:ODA COMERCIALIZAÇÃO DA ELETRICIDADE DA AGENCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições delegadas através da Resolução ANEEL n° 284, de á9 de Setembro de
1999 e considerando-o que consta no Processo n° 48500.005737/0014, resolve: I - Aprovar o Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica para o ciclo 2000/2001, apresentado pela
Empresa Energética de Sergipe-S.A. - ENERGIPE. que prevê a apropriação de R$ 881.397,70 (oitocentos-e oitenta e um mil, trezentos-e
noventa e sete reais e setenta centavos), que corresponde à 0,515%
(quinhentos e quinze milésimos por cento) da receita anual. no Valor
de R$ 170.944.258.00 (cento e-setenta milhões, novecentos e quarenta
e quatro-mil, duzentos e cinqüenta é oito reais). O programa aprovado
prevê a execução dos projetos em anexo. II - Estabelecer que os
projetos constantes no Prograrna.devèrão ser concluídos até o dia 31
de dezembro de 2001; III - Determinar à Concessionária que proceda
aos ajustes necessários durante a execução do programa. se constatado, após a apuração da receita anual, que os valores previstos nos
projetos são inferiores aos mínimos estabelecidos no Contrato de
Concessão e na Resolução ANEEL n."-271, de 19 de julho de 2000e
IV - Determinar que a concessionária apresente os-Relatórios Parciais
de Acompanhamento do Programa, conforme modelo estabelecido,
em 30 de junho de 2001 e 30 de setembro de 2001 e Relatório Final
do Programa até 02 de março de 2002.

ROSÂNGELA LAGO
(Of. El. n5 194/2001)

Superintendência de Concessões e Autorizações
de Transmissão e Distribuição
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 2 de abril de 2001
N° 169. O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das
atribuições delegadas pela Resolução ANEEL n° 203; de 2 de julho
de 1998, e considerando o que consta do Processo n°
48100.00306995 19, resolve: I - Aprovar, para fins de regularização,
com as características técnicas que constam do processo supracitado,
o projeto básico apresentado pela Companhia Paranaense de Energia
COPEL referente à instalação de entrada de linha em 230 kV na
Subestação Campo Comprido..elassificada pela Resolução ANEEL 1-1°
66, de 20 de abril de 1999, como pertencente à Rede Básica do
Sistema Elétrico Interligado, concluída em 2 de maio de 2000, localizada no Município de Curitiba, para permitir a interligação dessa
subestação com a Subestação Bateias localizada no Município de
Campo Largo. Estado do Paraná.
JANDIR AMORINI NASCIMENTO •

Pro'etos no Uso Final

Iluminação Pública.
Campanha na Mídia
Substituição de Lâmpadas Incandescentes em Residências.
Diagnósticos Energéticos em
Prédio Públicos.
Projeto de Eficientização em
Instalações Industriais.
Sub Total Uso Final
Projetos na Oferta
Recondutoramento de Redes
de Baixa Tensão de Distribuicão.
Tarifa Amarela.
Sub Total Oferta
TOTAL

Apropriado (RS)

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 2 de abril de 2001

% da RA

338.472 18
99.650,00
26.950,00

0 198
0,058
0.016

20.000,00

0.012

85.000,00

0,049

570.072,18

0,333

194.525,52
..

0,114

116.800 00
311.325,52
881.397,701

'

o06,
0,182
_ 0,515

JOSÉ GABINO MATIAS DOS SANTOS
(Of. El. n5,195/2001)-

Tarifa de De- landa de De- Tarifa de De- Tarifa de Demanda
manda
• -manda
manda
RS/ kW .
RS/ kW
RS/ kW
R$/ kW
em 138 kV
cai 69 kV
em 118 kV em 34.5 kV
6.58
'
725

N5 375 - Tendo em vista a sentença proferida pelo Juiz
Federal Humberto-de Vasconcelos Sampaio. da 6' Vara Federal do
Rio de Janeiro, nos autos do Mandado- de Segurança n°
20003101014955-5, denegando a segurança e revogando a liminar
anterionnente-concedida, fica cancelado o registro para o exercício da
atividade de distribuição de combustíveis liquidos derivados de petróleo. álcool combustível e outros combustíveis automotivos da empresa OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA..
CNPJ n° 68.842.327/0001-44. localizada na Rua Dr. Eli Volpato 680
.
- Araucária - PR.
DAVID ZYLBERSZTÁJN

•
(Of.

ri= 643/2001)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUÇÃO MINERAL
DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL
RELAÇÃO N0 216/2001
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso de suas atribuições, e em conforMidade com o art. 15,.do Decreto-lei n°227. de 28 de fevereiro de
1967, (Código de Mineração). resolve outorgar és seguintes Alvarás
de Pesquisa-que entram em vigor na data de sua publicação:
ALVARÁ IV 3.116 de 30/03/2001 - DNPM n°803066/20000017 - Autorizar pêlo prado de 03 (três) anos. ANTONIO FRANCISCO DO REGO NETO. a pesquisar CALCÁRIO. no Município de
Curimatá-PI, numa área de 670.62ha.(Cód. 3.23)
ALVARÁ N' 3.117 de 30/03/2001 - DNPM 803067/20000010 - Autorizar pelo prazo de 03 (três) anos, ANTONIO FRANCISCO DO REGO NETO, a pesquisar CALCÁRIO. no Município de
Curimat4-PI.:numa áréa .de 1.000,00ha.(Cód. 3.23)
•
ALVARÁ N2 3.118 de 30/03/2001 - DNPM n° 803055/20000019 - Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos, MARIO DE SOUSA
GONZAGA, a pesquisar CALCÁRIO DOLOMITICO, no Município
de Santa Ei1omenti-PI, numa área de 49.00ha.(Cód. 3.22)
ALVARÁ N' 3A 19 de 30/03/2001 - DNPM n° 803095/20000017 - Autorizar pelo prazo de 03 (três) aríos. REGINALDO N
MULLER, a pesqinsar CALCÁRIO, no Municipio de Antônio Almeida:PI, numa área de L000,00ha.(Cocl. 3.23)
ALVARÁ N 2 1120 de 30/03/2001 - DNPN1 n° 803096/2000°010 - Autorizar pelo prazo de 03 (três) anos, VALDO FAVOREID.
a pesquisar FOSFATO. no Município de Antõnio Almeida-PI, numa
0-1
área de 1.405,041m,(Cód. 3.23)
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ALVARÁ N2 3.121 de 30/03/2001 - DNPM n° 803097/20000014 - Autorizar pelo prazo de 03 (três) anos. VALDO FAVORETO,
a pesquisar CALCARIO, no Município de Antônio Almeida-PI, numa
área de 944.18ha.(Cód. 3.23)
ALVARÁ N2 3.122 de 30/03/2001 - DNPM n° 803098/20000018 - Autorizar pelo prazo de 03 (três) anos. VALDO FAVORETO,
a pesquisar CALCARIO, no Município de Antônio Almeida-PI, numa
área de 1.000,00ha.(Cód. 3.23)
ALVARÁ N 5 3.123 de 30/03/2001 - DNPM n° 803002/20010015 - Autorizar pelo prazo de-02 (dois) anos, MANOEL BORGES
DOS SANTOS, a pesquisar OPALA (GEMA), no Município de Pedro
11-Pl, numa área de 50,00ha.(05d. 3.22)
ALVARÁ N' 3.124 de 30/03/2001 DNPM n° 803004/20010012 - Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos. EB-ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA, a pesquisar QUARTZITO, no
Município de Juazeiro do Piauí-PI. numa área de 921,04ha.(Cód.
3.22)
ALVARÁ N' 3.125 de 30/03/2001 - DNPM n° 803005/20010016 - Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos. BENEDITO SEPULVEDA ALMENDRA. a pesquisar ARDOSIA, no Município de
Piripiri-PI, numa área de 1.000,00ha.(Cód. 3.22)
ALVARÁ N 5 3.126 de 30/03/2001 - DNPM 803006/2001.0010 - Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos. BENEDITO SEPUL'VEDA ALMENDRA, a pesquisar ARDOSIA, no Município de
Pedro 11-PI, numa área de 1.000,00ha.(Cód. 3.22)
ALVARÁ N e 3.127 de 30/03/2001 - DNP1v1 n°803017/2001,
0018 - Autorizar peloprazo de 02 (dois) anos. GUSTAVO SOARES
SALSA, a pesquisar AGUA MINERAL, no Município de TeresinaPI, numa área de 49,00ha.(Cód. 3.22)
ALVARÁ N5 3.128 de 30/03/2001 - DNPM 820195/19910010 - Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos. CERÂMICA GIATEX
LTDA, a pesquisar ARGILA, no Município de Porto Feliz-SP. numa
área de 2,00ha.(Cód. 3.22)
ALVARÁ N 5 3.129 de 30/03/2001 - DNPM n° 820844/19930011 - Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos. VERA CRUZ EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MINERIOS LTDA, a pesquisar
AREIA, no Município de Araçariguama-SP, numa área de
50.00ha.(Cód. 3.22)
ALVARÁ N 2 3.130 de 30/03/2001 - DNPM 820845/19930015 -Autorizar pelo prazo de 02 (dois) anos. VERA CRUZ :EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MINERIOS LTDA, a pesquisar
AREIA, no Município de Araçariguama-SP. numa área de
49.97ha.(Cód. 3.22)
RELAÇÃO N5 217/2001
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o art. 15, do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de.
1967. (Código de Mineração), resolve outorgar os seguintes Alvarás
de Pesquisa:
ALVARÁ N 5 3.131 de 30/03/2001 - DNPM n° 821061/20000010 - Autorizar à WALTER SGOBBI ME. a pesquisar AREIA,
ARGILA, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da .data de
30/03/2001, nos Municípios de Luís Antônio-SP e São Carlos-SP,
numa área de 50,00ha, destacada da área originalmente pertencente ao
Alvará N° 10692 (DNPM 820458/1995). de titularidade de MINERAÇÃO BARUEL LTDA(Cód. 1.76)
ALVARÁ N 5 3.132 de 30/03/2001 - n° 82106Õ/20000017 - Autorizar à WALTER SGOBI31 ME. a pesquisar AREIA.
ARGILA, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de
30/03/2001. no Município de São Carlos-SP, numa área de 50,0012a,
destacada da área originalmente pertencente ao Alvará N r; 10692
(DNPM N° 820458/1995). de titularidade de MINERAÇAO BARUEL LTDA(Cód. 1.76)
ALVARÁ N 5 3.133 de 30/03/2001 - DNPM n°821059/20000015 - Autorizar à WALTER SGOBBI ME, a pesquisar AREIA.
0015
ARGILA. pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de
30,012001. nos Municípios de Luis Antônio-SP e São Carlos-SP,
numa área de 50,00ha, destacada da área originalmente pertencente ao
Alvara N° 10692 (DNPM N° 820458/1995), de titularidade de- MINERAÇÃO BARUEL LTDA(Cód. 1,76)
RELAÇÃO N°21812001
DNPM 1,1° 868.013/99 - Acolhendo proposta da-Diretoria de
Fiscalização. DIF3S. APROVO os modelos dos rótulos apresentados
por Empresa de Aguas Floresta Lula, referente a Agua Mineral da
rum,: Aquarela n" 1. Estado do Mato Grosso do Sul, para embalagens
de 20L. .10L. 500m1 (sem gás) e 500m1 (com gás). (4,40).
RELAÇÃO N 5 219/2001
DNPM n° 820.458/95 - Em decorrência do estudo efetuado
nestes autos de cessão parcial de Alvará de pesquisa e, com fundamentos no art. 24 do Código de Mineração, RETIFICO o Alvará .n°
10 692. de 08/0500, pubhcado no D.O.U. de 11/05/00. outorgado a
MINERAÇÃO BARUEL LTDA, nos seguintes termos: Onde se
numa área de. 689.134ha, delimitada por uni polígono que tem um
vértice a 241m. no rumo verdadeiro de 67°19'NW, do ponto deCoordenadas Geográficas:Lat. 21°38/53,7'S e Long. 47°49'00,1"W e
os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e,
rumos verdadeiros; 46m-NW 70°43'00", 28m-NW 88°12'00". 9m-NE
ocrtow". 87ni-NW 69-57'00", 158m-NW 90°00'00", 58m-NE

00°00'00", 154m-NW 70°03'00", 204m-SE 00°00'00", 34m-SW
90°00'00". 671m-SE 00°00'CO", 401U-SE 90°00'00", .305m-SE
00°00'00", 40m-SW 90°00'00", 63m-SE 00°00'00". 75m-SW
90°00'00", 53m-SE 00°00'00". 64m-SW 90 00000 0 . 190m-SE
00°00'00", 48m-SW 90°00'00% 116m-SE 00°00'00", 110m-SW
90°00'00", 794m-SE 00°00'00", 613m-SW 90°00'00", 500m-NE
00°00'00", 600m-SW 90°00'00", 400m-NE 00°00'00", 900m-SW
90°0000 0 . 3.000m-NE 00°00'00". 1.055m-SE 90°00'00". 20m-SE
-00 00000, 10m-SE 90°00/00, 10m-SE 00°00'00% 10m-SE
90 0 0000, 20m-SE 00°00 00 , 10m-SE -90°00'00". :10m-SE
00°00'00", 20m-SE 90°00'00". 10m-SE 00°00'00, 100m-SE
90'00'00", 10m-NE 00°00'00", 10m-SE 90 00000, 15m-NE
00 0 0000, 10m-SE 90°00'00", 10m-NE '00°00'00" ; 10m-SE
90°00'00", 10m-NE 00°00'00", 10M-SE 90°00®, 15M-NE
00°00'00", 10m-SE 90°00'00" 10m-NE 03°00'00:', 660m-SE
90°00'00", 1,00in-SE -00°00'00":---15m:SW 90°00:00" -230-iii-SE
00°00'00", 20m-SW 90°00'00", 50in-SE 00°00'00", 10m-SW
90°00'00". 50m-SE 00°00'00",. 20m-SW '90'00'00", 10m-SE
00°00'00", 15M-SW 90°00'00", 10m-SE 00°00'00". 15Én-SW
90°00'00", 10m-SE 00°00 .00L 15m,SW 90°00'00", 10m-SE
00°00'00", 30mE-SW 90°00'00", 20m-SE 00°00'00", 30m-SW
90°00'00", 20m-SE 00°00'00".- 25M-SW 90°00'00", 20m-SE
00°00'00", 20m-SW 90°00'00". 20m-SE 00°00'00". 20m-SW
90°00'00", 20m-SE 00°00'00", 20m-SW 90°00'00", 20m-SE
00°00'00", 20m-SW 90°00'00", 20m-SE 00°00'00". 20m-SW
90°00'00"; 20m-SE 00°00'00", 20m-SW 90'00'00", 20m-SE
00°00'00", 10m-SW '90°00'00". 15m-SE 00°00'00". 20m-SW
-90°00'00", 120m-SE '00°00'00". 15m-SE 90°00'00". 50m-SE
00°00'00% 10m-SE 90°00'00", 50m-SE 00°00'00% 10m-SW
90°00'00", 40m-SE 00°00'00". 10m-SW '90°00 , 00", 20m-SE
00°00'00", 10m-SW 90°00'00",„ 25m-SE 00°00'00", 10m-SW
90°00'00", 30m-SE 0000000O 3 10m-SW 90°00'00". 20m-SE
.00°00'00", 15m-SW 90°00'00", 25m-SE 00°00'00", 15m-SW
90°00'00", 40m-SE 00°00'00%. 20m-SW '90°00'00". 20m-SE
00°00'00", 20m-SW 90°00'00". 20m-SE 00°00'00", 20m-SW
90 0 0000, 30m-SE 00°00'00", 15m-SW 90900'00", 30m-SE
00°00'00", 10m-SW 90°00'00", 40m-SE 00°00'00", 10m-SW
90°0000% 25m-SE 00°00'00", -15m-SW 90°00'00", 50m-SE
0000000 0 , 15m-SW 90°00'00". 250m-SW 00°00'00", 20m-SE
-90°00'00", 30m-SE 00°00'00", 20rn-SE 90 0 0000, 30m-SE
00 00000, 15m,SE 90°00'130", 30m-SE .00°00'00", 20m-SE
90 0 0000, 15m-SE 00°00'00", 30m-SE 90°00'00", 20m-SE
0000000% 20m-SE 90°00'00". 25m-SE 00 0 00'00% 25m-SE
90°00'00", 15m-SE 00°00'00", 25m-SE 90 0 0000 0 , 20m-SE
00°00'00". 25m-SE. 90 0 0000, 20m-SE 00°00'00", 20n1-SE
90°00'00", 15m-SE 00°00'00", 100m-SE 90°00'00". .20m-NE
00°00'00". 30m-SE 90°00'00", 20m,NE 00°00'00", 20m-SE
90°00'00", 25m-NE 00°00'00", 20m-SE 90°00'00", 20m-NE
00°00'00", 20m-SE 90 0 0000, 25m-NE 00°00'00", 15m-SE
90°00'00", 25M-NE 00°00'00", 10m-SE 90°00'00, 20m-NE
00°00'00", 20m-SE 90°00'00" 25M-NE 00°00,00, 15m-SE
9000000", 25m-NE 00°00'130", 15m-SE '90°00'00". 25m-NE
00°00'00", 15m-SE 90°00'00", 30m-NE 00°00.00", 15m-SE
9090000 0; 30m-NE 00°0000, 15m-SE 90°00'00", 35M-NE
00°00'00", 20m-SE 90°00'00", 20m-NE 00°00'00", 30m-SE
90°00'00", 20m-NE 00°00'00", 25m-SE 90°0000, 201wI4E
0000000, 100m-SE 90°00'00"; -Ora-NE -00 000'00, 100m-SE
90°00'00", 15m-NE 00°00'00", 150mSE 90°00'00", 15m-SE
C/0°0000, 70ni-SE 90°00'00", 15ru-SE 00°00:00". 65m-SE
90°00'00", 15m-SE 00°0000, 40M-SE 9093000, 20m-SE
00 0 0000, 35m-SE 90°00'00"; 15m-SE 00°00'00"; 25m-SE
90°00'00", 20m-SE 00°00'00", 25m-SE 90°00'00", 25m-SE
00°00'00", 25M-SE 90 0 0000, 10m-SE 00°00'00", 30m-SE
90°00'00", 25m-SE 00°00'00", 25m-SE 90°00'00", 20m-SE
00°00'00", 35m-SE 90°00'00". 25m-SE 00930'05", 35m-SE
90°00'00", 10m-SE 00°00'00", 25m-SE 90°00'00", 110mSE
130'00'00", 25m-SE '90°09'00"; 20m-SE 00°00'00", 35m-SE'
90 000130" 15m-SE 00 00 .00 60m-SE 90°00 00 ,. 85m-SE
00°00'00". Leia-se:".., numa. área -de 539.90ha, delimitada por uni
polígono que .tem um- vértice a 680m, no -rumo verdadeiro de
85°24'NW, do ponto de Coordenadas-Geográficas: Lat..21°36'53,7"S
e Long. 47 049'00.1"W e os. lados a partir desse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 34m-W, 671m-S. 40mE,- 305m-S, 40m-W, 63m-S, 75m-W, 53m-S; 64m-W, 190m-S, -48mw. 110m-W, 794,50m-S, 613m-W, 500.20m-N, 600m-W,
400m-N, -900m-W, 3.000m-N, 160,51m-E, 2,50m-S, -0,11m-W,
102.90m-S. .15m-E, 50m-S. 10m-E, 40m-S. 15m-E; 50m-S, 15m-E,
50m-S, 15m-E, 40m-S, 10m-E. 30m-S. 15m-E, 25m-S. 15m-E. 20m.5, 20M-E, 20ni-S, 20m-E, 25m-S, 25m-E. 25m-S, 20m-E. 25m-S.
20m-E, 90m-S, 10m-W, 50m-S,. 15m-W, 25m-S, -15ni-W, 25m-S,
15m-W, 25m-S, 35m-W, 20m-S, 25m-W, 20m-S, 80m-W, .150m-S,
25M-E, 20m-S,-40m-E, .50m-S, 35m-E, 40m-S, 25n)-E,
E. 25m-S, 20m-E. 25m-S. 30m-E, 40m-S; 30m-E. 25m-S; 40m-E.
30m-E., 30ra-S. 60m-E,
.25m-S, 40m-E,
19,90m-N, 15m-E, 35m-N. 15m-E, 501n-Ne-10M-Ei-60m,N,
30m-N, 10m-E, 30m-N, 20m-E, 15m-N, 20m-E, 15m-N. 10m-E,
20m-N, 15mE. 20m-N,
20m-N, 20m-E, 15m-N, 25m-E,
25m-E, 10m-N, 25in-E. 10m-N, 20m-E.
110m-N, 15in-W, 25m-N. 10m-W. 25m-N, 15m-W. 25m-N,
20m-N, 10m-W. 20m-N. lOni-W. 15m-N,.10m-W, 20M-N; 15m-W,
25m-N, .15m-W,
15m-W. 20m-N. 15M-W, 15m-N. 10m-W,
20M-N. 10m-W,
15m-W, 20m-N, 8m.W, 5m-N.7m-W, '10mN. 10in-W..35m-1,1,20m-W. 135m-N; 105m-W, 119,90m-S,
19,90m-N, 15m-W, 25m-N, 15m-W. 50m-N. 15m-W, 30m-N, 15m-W,
55m-N, 15m-W. 40m-N; lSmW, 45M-N, lOni-W, 351m-N. 10m-W,
30m-N,
18m-N. 1.79.90m-W, 2,50m-X. 374,131ni-,E.
229,70m-S, 175.09m-E./9.90m-N. 100m-E, 94,90m-S, 30rnE.-95m5, 20m-E, 80m-S. 30in-E. 70m-S. 20m-1E;
25m-E. 57m-S,
50in-E, 20inrS, 199,91m-E. 44,91m-N.-40m-E, 35m-N. 50m-E: 25mN. 60m-E, 65m-N, 30M-E, 30m-N.
60m-E. 70m-N,
65m-E. 55in-N, 180m-E. 165,10m-S- 55,31m-W, 50m-S, 70m-W,
80m-W, 50m-S, 55m-W. 70m-S. 15m-W, 200m-S. 10m-E,
195m-S, 135m-W, -175M-S. 105m-W, 370in-S, 75m-E, 75iii-S; 45mE. 55m-S, 35m-E. 50m-S. 40m-E. 50m-S. 65m-E. 30m-S. 55m-E,
35m-S, 65m-E, 25m-S-; 35m-E, 50m-S, 230m-E. 78.90m-N. 50.11m81m-N, 20m-E: 30m-N. 45m-E. 70m-N,-65M-E, 55ni-N. 50m-E,
50m-N, 54,90m-E. 51m-N, 304m-E, 203,91m-S.- Por força- do- dispositivo legal mencionado esta retificação não, acarretará modificação
mo prazo original do alvará. (3.27)
JOÃO-R. -PIMENTEL
(Of. El. nt 188/2001)

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
GABINETE DO MINISTRO
RETIFICAÇÃO

IS,a PAUTA DE-ANÁLISE,relativa anx-enipregados dO Mi-

niatério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União n° 50-E. de
13.03.2000, Seção I, página 53, onde se lê: 29.04.2001: leia-Se
09.04.2001.
(Of. El. n2 73/2001)

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Departamento de Logística e Serviços Gerais
PORTARIA N 2 74. DE 30 DE MARÇO DE 2001
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
E SERVIÇOS GERAIS, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no artigo 1 2 , da Portaria n . 938, de 19 de maio de 2000, e no
subitem 2.3., da Instrução Normativa MARE-GM
n 2 05, de 21 de julho de 1995, resolve:
Art. 1* - Divulgar a relação de fornecedores que, em razão do deferimento pela Unidade Cadastradora, são admitidos no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.
Art. 2* - Está Portaria conátituirá
prova de registro cadastral, conforme estabelece art. 34 da Lei n 2 8.666, de 21/06/93, próduáindo os efeitos do Certificado de Registro Ca-dástral, nos termos do Si. do art. 36, do mendionado diploma legal.
Art. 3 0 - Nos processos licitatõrios,
nas contratações e nos pagamentos, a comprovação de regularidade do licitante ou fornecedor,
junto ao SICAF, será obtida por meio de consulta ON LIME, com a emissão de declaração da
situação verificada, devidamente assinada por
servidor credenciado.
Art. 4 2 - noitanto fórnecedor ficá desobrigado da reapresentação dos docuMentos
exigidoS pelo sistema, a * inação daquele gi previstos no subi-teta 8.9.2 dá Inátrução Normativa
MARE É . 05/95..
EMISSÃO N* : 1587
TIF: AC
01201419/0001-74 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
POLICOPIAS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA - MUASG: 154044
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL/AC
Responsável : mRox PERES DE FARIAS:FILHO
02986716/0001-35
SABOR CAIPIRA LTDA.
UASó: 130088 - IaRaoporim DE-A óRIc .E REFORMA
AGRARIA - AC Responsável. : SENILDA DEREIRA LIMA DA-SILVA
04043949/0001-20 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
-NcREDIESEL COMERCIAL XE VEICULOS. S A
UASG.: 154044 - EMPACA°
UNIVERSIDADE
FEDERAL/AC
Responsável
ÃUT0/4:ESRMS DE FARIAS lupHo
03601587/0001---b4
G 44 M CONSTRUCAO E COMERCIO BTDA
UASG: 255001 - FUNDACA0 NACIONAL DE SAUDE/AC
Responsável : VALDYR ALVES lá SÃ
OF:. AL
02169764/0001-30 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
EHF ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LIMA
UASG: 135294 - CONAH/IINID. CO1WRCIALIZAC.A0 EM
MACEIO/AL
Responsável : MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS
03221004/0001-98
PEREIRA & COUTAM° LIDA

UASG: 255002 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUIM - AL
ResponsilVer. ' COMAS DE SOUZA DESSA.
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04160587,0001-57
HILDA RAMIRES DE ARRUDA CURCI - ME
UASG: 135192 - COMAS/SUPER. REGIONAL EM MATO
GROSSO DO SUL
Responsável : ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
UF: AM
01541823/0001-97 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
CENTRO OFTALMOLOGICO SA0 DOMINGOS LIDA
UASG: 160020 - HOSPITAL GERAL DE MANAUS
Responsável : MARIETH DOS SANTOS MARQUES
02812552/0001-20 - (RENOVACAO DE CADASTRA 5570)
AG PECAS E INFORMATICA LIDA
UASG: 153192 - ESCOLA ÁGROTECNICA FEDERAL DE
MANAUS/AM
Responsável : REGINALDO CARVALHO DOS ANJOS
03264927/0001-27 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
AGUAS no AMAZONAS g/A
UASG: 343001 - IPHAN/1A. COORDENACAO REGIONAL
MANAUS/AM
Responsável : HELOISA HELENA ARAUJO MONTEIRO
LITAIFF
^04118924/0001-48
A N T EMPREENDIMENTO S LTDA.
UASG: 170207 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO
MF/AM
Responsável : ANA LUCIA HOLANDA LEITÃO
04356697/0001-99 - (RENOVACAO DE C.ADASTRAMENTO)
INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA
URSO: 170207 - DELEGACIA DE ADNINISTRACAO DO
MF/AM
Responsável : ANA LUCIA HOLANDA LEITAO
34528851/0001-2 3 - (RENOVAC.A0 DE C.ADASTRAMENTO)
ASSOC DOS FISCAIS DE CONTRIBUICOES PREV DO
AMAZONAS
URSO: 510580 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM MANAUS/AM
Responsável : DORINALDO PINTO AZEVEDO
84501840/0001- 28 - (REROVACAO DE CADASTRAMENTO)
JESSE PEREIRA DE CASTRO
AEREO
COMANDO
UASG: 120083 - MAER-VII
REGIONAL/AM
Responsável : RONILDO DE SOUZA PEDROSA
UF: AP

02371719/0001- 6 4 - (RENOVACAO DE CADASTAARENTO)
DIGITAPE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
URSO: 170075 - MF - DELEGACIA DE ADMINTSTRACAO
DO Mr/BA
Responsável : ANTONIO MARQUES DOS SANTOS
03049028/0001-01
AUTO POSTO J. JUNIOR LTDA.
UASG: 160028 - 35 BATALHA° DE INFANTARIA
Responsável : NILFIKE CARDOSO MONTEIRO COSTA
0304944810001-98
AUTO. POSTO JULIANA LIDA
UASG: 160028 - 35 BATALHA° DE INFANTARIA
Responsável 4 EriLmAR cARposo MONTEIRO COSTA

03430791/0001.-8e

ENGENHARIA PROJETOS
ELETRICIDADE
ELENGE
CONSTRUCOES LTD
- SUPERINTENDER=
UASG: 193103 ESTADUAL/BA
MOURA ESTRELA
DE
ADENILTO
Responsável
34445452/0001-07 - (RENOVACAO DE cAPASTRAmarrro)
PADRAO CONSERVACAO LIMPEZA E RECURSOS HUMANOS
LIDA
DISTRITO DE METEOROLOGIA DE
URSO: 130030
SALVADOR
Responsável : MARIA JOSE VILAS BOAS

00940139/0001- 15 - (RENOVACAODE CADASTRA/CENTO)
PASCOAL & PASCOAL S/C LIDA
UASG: 170038 - DELEGACIA DE ADMINISTRACA O DO

mr/cE

Responsável : JOSE WILSON DA SILVA FERNANDES
02301599/0001-29
COFFEE SHOP DO AEROPORTO LTDA
URSO: 170038 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAODO

mr/cs
Responsável

1

JOSE NILSON DA SILVA FERRARDES

07240450/0001- 09 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA
URSO: 200112 - 16A.SUPERINTEND.DE POLICIA ROD.

FEDERAL- CE

63294441/0001-63 - (RENOVAÇA0 DE CADASTRAMÉNTO.
L G DE CASTRO E SILVA dURIOR
URSO: 153009_- ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA
Responsável : CLAUDETE ALVES DE ALBUQUERQUE

crzé l DF

UF: BA

01436316/0001-93
CENTRO DE ATUALIZACA O JURIDICA LIDA
EM
EXECUTIVA
UASG: 511640 - GERÊNCIA
SALVADOR/BA
Responsável : VILSON DE ALMEIDA BATISTA
02121040/0001-17
ICARO LOTERICA LTDA
UASG: 130122 - COMISSAO EXEC.D0 'PLANO LAVOURA
CACAUEIRA/BA
Responsável : JORGE LUIZ DE SOUSA FONSECA

(RENOVACAO DE CADASTRAMENMO)
03613628/0001-50
CPG AUTO ELETRICA LIDA ME
DE
URSO: 200304 - MARE-DAG-DIRETORIA
ADMINISTRACAO GERAL/DF
RespOnsável : MARLENE DA SILVÁ GAMA
03716086/0001-41
MAL CONSULTORES LIDA
URSO: 170014 - Mr/EAMF-DELEGACIA

DE

ArimmisTRAdAd/pr

Responsável : MARGARETE LEIDE CORDEIRO

04329506/0001-08
W PRINTER- - GRÁFICA E EDITORA LIDA
DE
. 01 - MMA-COORDENACA OGERAL
urso: 440 0
SERVICOS GAMAIS/DF
EULALIA LELIS DOS
DANIELLE
Responsável
SANTOS

04296704/0001-04
J. M. DOS SANTOS LOPES - ME
1A.
DE
FEDERAI
UASG: 90037 - JUSTICA
INSTANCIA/AP
Responsável : ANTONIVALDO CAMBRAIA ALVES

01238504/0001- 07 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
RECONART CONSTRUTORA LTDA
DA
URSO: 373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL
BAHIA-INCRA/SR-05
Responsável : JULIA DA SILVA CONCEICAO

03497117/0001-10
ODISSEY INFORMATICA LIDA ME
URSO: 410003 - MC-CGAD COORDENACAO GERAL DE
ADMINISTRACAO~
Responsável : PAULO ARAUJO pg .olavEIRA

UF: CE

33372251/0066-0 0 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS
LIMITADA
VASO: 153009 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA
Responsável : CLAUDETE ALVES DE ALBUQUERQUE

01057580/0001- 16 - (RE.NOVAC.A0 DE CADASTRAMENTO)
ALL NET INFORMATIC.A LTDA
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIÃO MILITAR
Responsável : SUELY SANTOS PINHEIRO

(RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
03320353/0001-67
=Rgos E TREINAMENTO SYNC LIDA
CTS
URSO: 390004 - MT-CSG-COORD,--GERAL DE SERVICOS
GERAIS/DF
Responsável : MARIA DA PAZ RODRIGUES ARARIAS

04279628/9001-29
SERVICOS LTDA. ME
DEI INFORMATIOA
URSO: 170014 - Mr/DAMF-DELEGACIA
ADMINISTRACAO/Dr
Responsável : MARGARETE LEIDE CORDEIRO

Responsável : MARIA ELENICE ALMEIDA DA SILVA

00217152/0001-40 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA
URSO: 782802 - DEPOSITO NAVAL DE SALVADOR
Responsável : CLEITON VIEIRA COSTA

O3215069/0001-20
STAR VIDROS LIDA ME
UASG: 200017_- PR-IR-IMPRENSA NACIONAL/DF
Responsável A NEIDE MARIA -SOUZA. DE PAULA

40563512/0001-80 - .(RENOVACAO DE CADÁSTRAXENTO)
GUIMARAES COMERCIAL DE ALIMENTOS LIDA
AGROTECNICA FED. DE
URSO: 153241 - ESCOLA
SENHOR DO BONFIM
Responsável : EBENILTON LUIZ DA SILVA SOUZA-

04027246/0001-08
COMAPA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LIDA
1A.
DE
FEDERAI
UASG: 90037 - JUSTICA
INSTANCIA/AP
ALvÉg
Responsável : ANTONIVALDO CAMBRAIA

073732278-05
LUIZ PAULO PEREIRA DE TOLEDO
DA
FEDERAL
UNIVERSIDADE
UASG: 153038
BAHIA-UF/BA
Responsável : ANTONIO CEGAR BRITO OLIVEIRA

o

Or

376283131-91
RICARDO JOSE XLAYM NONATO
CIAM 200017 - PR-IN-IMPRENSA NACIONAL/DF
Responsável : NEIDE- MARIA- SOUZA lig ,AAULA
01028067/0001- 05 - .(RENOVACAO DE CADASTRAXENTO)
MOURA TRANSPORTES LIDA EPP.
ASSUNTOS
DE
URSA: 150002 - SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVOS'
ResponaláVel : SILVIO MARCONDES CUNHA
01502956/00O1- 54 - .(RENOVACAO DE CADASTRA:MENTO).
OFFICINA 3 CONSULTORES AssoczADow LIDA
DE
LIAM 200304 - MAREDAG-DIRETORIA
ADMINISTRACA O GERAL/DF
Responsável : MARLENE DA SILVA quimA
01720378/0001- 22 - (RENOVACÁO DE .camsnsiAmamo)
JANE APARECIDA DE MOURA RÉ
DE
UASG: 170014 - mr/DAmr-DELEÇAdLJA,
ADMINISTRACAO/Dr
Responsável : LENITE CARREIRO pp g sARros

DE

20453460/0001-8 2 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
MERIDIONAL SERVICOS GERAIS LIDA
DE
GERAM
URSO: 160070 - DEPARTAMENTO

FEssoAL-KREADF
Responsável : RENATO DA SILVA ALVES
(RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
26455709/0001-75
ÀUTO PECAS POLARÀ LIDA
DE
NACIONAL
URSO: 255000 - MS-FUNDACAO
SAUDE/Dr
Reoónoávói : ITAMAR AMANCIO FERRO
37163656/0001-35 ~MANCA URSO CADASTRÁDORA)
VARAUTO PECAS E SERV/COS DE ROTOS LIDA - EPP
DE
DEPOSITO
URSO: 140072 - 11.
SUPRIMENTOS-MEX/DF'
Responsável : EDSON ROSA DOS SANTOS
37170511/0601-61
REUNA MARIA PA sAvA ms
- DASGA 510004 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA NO DF
Responsável : NEUSA APARECIDA SOARES

3e01e479/0001-66 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
ELETEC - SISTEMAS ELETRONICOS DE DIVULGACAO
LTDAEPP
Dg
MASG: 200304 - MARE-DÃG-DIRETORIA
ADKINISTRACAO GERAL/DF
Responsável : CAROLINA VIEIRA DE MELO FREIRE
Ur: ET
17027806/0006-80
CONSERVO SERVICOS GERAIS LIDA
SUPERINTENDENCIA
URSO: 193107 ESTADUAL/ES
Responsável : VIVALDO SINAS DA ROCHA
_
DE OADASTRAMENTO)
27998368/0001- 47 - (RENOVACA°
SERVICO' AUTO/FOMO . DEAGUA E, ESGOTO
PLANEJAMENTO
ORCAMENTO
200499 -' MIM. DÓ

gÉRTAO/Pr
ReeponSável : SdRINE ALVES- DE

s

ALgErDA

32469751/0001-4 8 - (RSNOVACAO.DE CADASTRAMÉNTO)
. PRÓ SUTURAS opm E REF'ails -PRODUTOS HOSPITALARES
LIDA
FEDERAL -DE EDUCACAO
URSO: 153011 - CENTRO
MEONOLOGICÀ/ES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA
ResponsáVel

02113559/0001-5 3 - (RENOVACAÓDE CADASTAAMENTO)
FIRST LOCADORA-LIDA ME
URSO: 153173 - FEDE-MEC-FUNDO NAC.DEDESERV.DA
EDUACACAO/DF
- Ur; GO
Responsável : CLAUDETE MARTINS taspoft
02915596/0001-39
AUDIO SYSTEM ELETRONICA LIDA,
-GERAL
URSO: 440001 - FINAOORDENACAO
SERVICOS GERAIS/DF
EULALIA
IELIT boa
Responsável : DAR/ELLE
SANTOS

025060251,20 GUILHERME SILVA- Po NASCIMENTO
URSO: 160102 - 41 BATALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO-=MEX/G0
.;PE
AespOnOVel, g.R117,r2,9: Ç ÇA

~A°
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173182381-91
NILVA FERREIRA DE PAIVA
UASG: 160102 - 41 BATALHA° DE INFANTARIA
MOTORIZADO-MEX/GO
Responsável : SERIVALDO CARLOS DE ARAUJO

26909416/0001-10 - (RENOVACAO DE ÇADASTRAMENTO)
FENIX DECORACOES E CORTINAS LTDA
UASG: 153052 - UNIVERSIDADE — FEDERAL - DE
GOIAS-UF/G0
Responsável : HELIO BATISTA DA. SILVA

037à7015/0001-25
ALINE rránunns PEREIRA MENHO
UASG: 15321e - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
UBERABA/MEC/MG
ABADIO DOS REIS SILVÁ LEITE
Responsável

350122001-44 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
SONIA MARCA ALVES
DE
UASG: 135141 - CONAB-SUPERINT.REGIONAL
GOIAS
ANA LUCIA DE FATIMA FERRARDES
Responsável

UF: MA

03753394/0001-47
FOCO EQUIPAMENTOS LEDA
UASG: 511770 - GERÊNCIA -EXECUTIVA EM 'BELO
.HORIZONTE/MG
-Responsável ; SANDRA MARIA ARAUJO E PAULA

585760611-04 - (RENOVAC.A0 DE CADASTRAMENTO)
CARLA VALENTE BRANDÃO
DE
UASG: 135141 - CONAB-SUPERINT.REGIONAL
GOZAS
ANA LUCIA DE FATIMA. FERNANDES
Responsável
598407221-15
LUCIANO DE SOUZA
VASO: 160102 - 41 BATALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO-REX/GO
Responsável : SERIVALDO CARLOS DE ARAUJO
819975581-49
SUZINEY PEREIRA LEMES ALIEVI
UASG: 153224 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
RIO VERDE/G0
Responsável : LENILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA
993962891-91
ROGERIA APARECIDA CARDOSO
UASG: 153226 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
URUTAI/GO
Responsável : BRUNO GONCALVES DE REZENDE
00833293/0001-98 - (RENOVADA° DE CADASTRÁMENTO)
SOLOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES.LTDA
UASG: 380037 - DELEGACIA REGIONAL DO
TRABALHO/GO
Responsável : LUZIA CAROLINA DE SOUZA
01590041/0001-48
SOMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORICS LIMITADA
IX
FEDERAL
UASG: 153052 - UNIVERSIDADE
GOIAS-UF/G0
Responsável : HELIO -BATISTA DA SILVA
02341543/0001-05 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
COMPET INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
UASG: 120080 - MANA - BASE AEREA, DE
ANAPOLIS/GO
Responsável : PEDRO CAMPOS NOLETO

630578243-15
LIGIA GARDENY -AGUIAR DA SILVA
INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR
UASG: 373040 12/MA
Responsável : ANGELITA. SILVA ROCHA
01997276/0001,59
CLINICA DENTE FORTE LEDA
VASG: 153013 - CENTRO
EDUC.TECNOLOGICA-CEFET/MA
Responsável : TEREZA MENDES CORREA

FED.im

04107789/0001-35
CONSTRUTORA ALVES E SILVA LTDA
RCGOVIARIO
UASG: 273002 - MT-15.DISTRITO
FEDERAL/DNER/51A
Responsável : MAGNOVALDW -SANTOS SODRZ

10904724/0013-33 - (RENOVACAO DE. CADASTRAMMEMO)
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DOMINGOS ZEMA
LEDA
1I BATALHÃO DE • ENGENHARIA E
MAM 160106
CONSTRUÇÃO
Responsável : PGSANGELA APARECIDA CHAVES

04296791/0001-08
E R C LOTERIAS LTDA'
UASG: 153022 - ESCOLA TECNICA rEpzin DO PIAUI
Responsável : GARDENIA MARIA CASTELO BRANCO
DE MORAES

19791722/0001-30 - (RENOVAdA0 DE C.ADASTRAMENTO)
CENTRO 'DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS DE M
GERAIS
FEDERAI DE EDUCA'CAO
.UASG: 153015 - CENTRO
TECNOLOGICA - MG
, Responsável 1 JOSÉ OLINWIO RIBEIRO NETO

04353304/0001-93
COOPERTUR-COOPERATIVA DE TRABALHO URBANO'
UASS: 194074 . - FUNAI-ADMINISTRACAO REGIONAL DA
IMPERATRIZ/NA
Responsável : RAIMUNDA PASSOS ALMEIDA

20313847/0001-33 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
PEDRO OROTIDES GOMES
CASO: 154069 - FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SÃO
JOÃO. pEL.RRI
Responsável : -0.0A0 CARLOS XONSCH-

aosm HENRIQUE Pds sioltos. GUIMARAES
UASG: 194074 - FUNAI-ADMINISDRACÃO-REGIONAL DE
IMPERATRIZ/MA
Responsável : MAIMUNDA PASSOS ALMEIDA

21069489/0001-26 - (RENOVACAO'DE CADASTRAMENTO)
OCTUS INFORMATICA LEDA
UAS(5: 400405 • SAE/AGENCIA REGIONAL NO ESTADÓ
MINAS GERAIS ,
'Responsável : ROXANA BEATRIZ 20p2~ atvrs
MATHEUS

07608821/0001-54 - (RENOVACAO DE CÃDASTRAMENTO)
CEFOR SEGURANCA. ' PRIVADA LEDA
REGIONAL
NO
UASG: 135170 - -- CONAB/SUPER.
MARANHÃO
Responsável : HERBERT DOÊ SANTOS' oravtiia

23286735/0001, -29 - (RENOVADA° DE CADASTRAMENTO)
CASA pAco7, E M8A4AG5975 iTDA
AGROTECNICA FEDERAL
UASG: 153196 - ESCOLA

824.28AcEA/mPc/i40

41379496/0001-33 - (RENOVACAO DE CADASTRAM:ESTO)
BUFFET PALADAR LTDA.
DESCEN.DE
UASG: 153175 - MEC-UNID.ENSINO

41845940/0001-83 - (RENOVACAO DE CADASTRAI-6E14TO)
MP 0 PRODUTOS HOSPITALARES MTDA
ÚASG:. 153061 - UNIVERSIDADE 'FEDERAL DE JUIZ DE

07504202~1-10

im9pRATAIz/cEFET/m9,

VICENTE

cómEs

02725209/0001-48 - (RENOVACÃO DE CADASTRAMENTO)
CRISTAL BORRACHAS LIDA
DE
UASG: 135141 - CONAB-SUPERINT.REGIONAL
GOIAS
Responsável : ANA LUCIA DE FATIMA FERNANDES

Responsável : UBIRATAN
MASC.ARENHAS

02934271/0001-40 - (RENOVACAO DE CADASTRA/CEIO)
GAROEM HOTEL LIDA
FEDERAL
DE
UASG: 153052 - UNIVERSIDADE
GOIAS-UF/G0
Responsável : HELIO BATISTA DA SILVA

00795423/0001-45 - (RENOVACAO ' DE CADASTRAMENTO)
BANCO EMBLEMA SÃ
U.A.SG: 170085 - priscAcnk DE ADMINISTRACAO DO
MF/MG
Responsável : MARCELO HENRIQUE DE ALMEIDA

04142631/0001-04
AUTO POSTO SANTA LUZIA LEDA
UASG: 130080 - DFA-DIRET.FEDERAL
AGRICULTURA-GO
Responsável : ROSANE MARIA BARBOSA

01721116/0001-82 - (RENOVACAO DE-CADASTRAMENT0)
MARANI & mAxxxi LEDA
DE
FEDERAL
CASO: 153032 - UNIVERSIDADE
LAVRAS/MEC/MG
Responsável : MARILIA marg mr CARVALHO

04197003/0001-18
MARQUES & FAUSTINO LTDA
FEDERAL DE EDUCACAO
VASO: 153012 - CENTRO
TECNOLOGICA/GOIAS
Responsável : CARLOS ALBERTO FREIRE DIAS

O4092273/0001 64
CELTA CONSTRUCOÉS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS
LEDA
- CENTRO ME INSTR.E
L'ASG: 120024 - MAER
ADAFTACAO DA AER/MG
Responsável : ~SOR GILpAsIo DOS SANTOS

UF: MG

01929091/0001-75 - (RETTOVACAO-DE CADASTRAMÊNTO)
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SERVICOS.
MULTIPLOS ACAO DO
UASG: 170085 - DELEGACIA DE 'EDMINISTR
mr/mw

Responsável : HELIO ALBUQUERQUE DE ASSIS-

Responsável : MAURICIO RENAULT GROSSI

FORA/MEC/MG

Responsável :. DENISE MARIA CARVALHO FERREIRA
64200561/0001-17
SEPEAR SERVIDOS E PECAS DE AR COMPRIMIDO LIDA
UASG: 170085 - DELEGACIA DM' ADMINISTRFICAO DD

Mr/MG

Responsável : HELIO ALBUQUERQUE DE ASSIS .

(80.NoVAÇxo DE CADASTRA/SENTO)
65131989/0001- 18
DE MATERIAL 130 DONSTRUDA0 E
AGRIDOW. LEDA
AGROT.FED.. SÃO JOÃO
UAS0: 153207 - ESCOLA
EVANGELISTA/ME C/MG'
NDRÁDE. poz
Responsável
-. LISETTE AMARAL T.
DISTRIBUIDORA

65283285/0001,60
.COMERCIAL ELETRICA COMATE• LTpA
FEDERAL
UÃSG: 1530, 32- - UNIVERSIDADE

LAvRAsime0340

Reepdúsável.

DE

MARILIA. ALVES DE -CARVALHO

65340150/0001-90
VIDRACARIA -RESENDE LEDA
ESCOLA TECNIDÁ-FEDERAILDE OURO
UASG: 153016
PRETO/MG
~uh 87,01vado LOPES
ResponsáVel

04303167/0001-82
GOIASNORTE - ARMAZENS GERAIS LEDA
UASG: 153224 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL, DE
VERDE/G0
Responsável : LENILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA

UASG: 154043 - FUNDAdA0 UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBEÚLANDIA
ResponeáVel : LEONEL ANTONIO BITTAR

26623009/0001-42 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
BRILHO ADMINISTRACAO DE SERVICCe LTDA. - ME
UASG: 130080 - DFA-DIRET.FEDERAL DA
AGRICULTURA-GO
Responsável : ROSANE MARIA BARBOSA

03172598/0001-94 - (RENOVACAO DE.CADASTRAMENTO)
SOLIDA ESTRUTURAL 5.9.
UASG: 343013 - IBPC-13A.COORDENACAO REGIONALBELO HORIZONTE
Responsável : MARIA DE LOURDES DINIZ

66452519~2157 - (RENOVADA° DE CADASTRÃNENTO),
p ign94, - APOLO EQUIPAMENTOS. MÉDICO obormoLóGic08
LEDA
47ÃOG: 153032
UNIVERSIDADE
FEbERAL
DE

26698928/0001-85
IRES IRMAOS IND E COM DE SABAO E DERIVADOS LEDA
UASG: 175012 - dAIXA/GER.FILIAL DE SUPRIMENTOS
EM GOIANIA/G0
Responsável : COSE ANTONIO ARRUDA

D'CRISTAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS; ÊtvasFAIs
LTDA
UASG: 153028 - ESCOLA DE FARWODONTOLOGIÃME

03271729/0001-90

Responkável :

aLFERAs/mEc/mo

Responsável : NILDA APARECIDA 'DE CARVALHO

mAsd: 135182 lusdipmgdmps
NomPonsávoI

03360896/0001-15
POSTO BOA VIAGEM DE sAtibás p1532.
UASG: 153206 - ESCOLA AGROTECNICA . FEDERAL DE
SALINAS/MEC/MG
Responsável 4 PAELO , SERGIO GOMES MA SILVA

70938255/0001 , 21'- (RENOVADA° DACipirnSTRANENTO).
- Rocik EARMA cce(82cio LTDA
WASOL 273056 - 06.DiSTRIO RODDVIARIO =rim
ANA-MARCIA. vIANA-re-mxyzILL
ioroponsávol,

26742569/0001-16 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
WANDERLEI BATISTA O ANAPOLINO
UASG: 153234 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
CERES /00
Responsável : FLAVIO MANOEL COELHO BORDES
CARDOSO

01953115/0001-63

8itteE0 INFORMATICA LEDA

65553401/0001-70 - (RENOVAC5.0 DÊ CADASTRÁNENTO)
CONERCIAW VENER /TDA
UASG: 153254- - .0pgrusTRAwo cumadur942.
Responsável : GERALDO'- ALVES FERREIRA:JUNIOR,

Lxvia8/mic/NO

MARILIA ALVES mp CARVALHO- •

6854-8E62/0001.-E5 - (RENOVACAO.DE c9masTRAKENT0)
FERRAGENS ATUAL LTD',
CONAB-SWERINTENDENCIA
RAügnan ãoAreps MOTA
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04220944/0001-25.
71337844/0001.70
MULTI PADRAO TUDO EM MATERIAIS ELETRICOS LIDA
CONSTRUTORA MATTOS BARACHO LTDA
UASG: 170085 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO UASG: 170190 - DAMF-DELEGACIA DE ADMINISTRACAO
DO MP/MT
MF/MG
Responsável v MARLI BISPO DOS SANTOS NUNES
Responsável : HELIO ALBUQUERQUE DE ASSIS
86425030/0001-65
POSTO PAI & FILHO LTDA
UASG: 153206 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
SALINAS/MEC/MG
Responsável : PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

24952723/0001-59 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
ESCOLA. TECNICA FEDERAL DE MATO
UASG: 153014
GROSSO
Responsável : ROSIMAR DOS SANTOS SILVA

UF: MS
UP: PA
00988702/0001 . 25 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
ENGEFIX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
UASG: 154054
Responsável : SILVIA PINEDO ZOTTOS
00990762/0001-82 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
ANTONIO PIOVEZANA-MW
UASG: 160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO/MS
Responsável : JOSE ANTONIO DE MELO
01489957/0001-06
ROBERTO MONTEIRO FILHO-ME
UASG: 160146 - REX-COMAM:ó DA 18 . BRIGADA DE
INF.FRONTEIRA/MS
Responsável : RINALDO APARECIDO RIBEIRO
01547430/0001.90
PONTAL DA GRAMA LTDA ME
FED.DA
UASG: 130062 - DFA-DELEGACIA
AGRICULTURA/MS
Responsável : VERA LUCIA PELICAO REBELO
01629147/0001-08
SUPERMERCADO MAKIBOM LTDA-EPP
AVANCADA
UASG: 373061 - UNIDADE
DOURADOS/INCRA/MS
Responsável : MARIO JORGE VIEIRA DE ALMEIDA
02588159/0001-02
ELAINE MARIA DIB ME
UASG: 160146 - MEX-COMANDO DA 18 BRIGADA DE
INF.FRONTEIRA/MS
Responsável : RINALDO APARECIDO RIBEIRO
02689728/0001-06
ME.
RICETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA
FED.DA
UASG: 130062 - DFA-DELEGACIA
AGRICULTURA/MS
VERA LUCIA PELICA() REBELO
Responsável
03980919/0001-87 - (MUDANCA UASG CADASTRADORA)
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E
VEGETAL
PED.DA
UASG: 130062 - DFA-DELEGACIA
AGRICULTURA/MS
Responsável : VERA LUCIA PELICAO REBELO
03994375/0001-02
J VILELA PEREIRA
UASG: 160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB
MEC/MS
Responsável : JOSE DE SOUZA NEVEM
57201951/0001-39
SUELI APARECIDA SANCHES NASCIMBENI ME
AVANCADA
UASG: 373061 - UNIDADE
DOURADOS/INCRA/MS
Responsável : MARIO JORGE VIEIRA DE ALMEIDA
37219854/0003-35 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
GASPARETTO ARMAZENS GERAIS LTDA
UASG: 135192 - CONAB/SUPER. REGIONAL EM MATO
GROSSO DO SUL
Responsável : ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

000802412-04 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTÓ)
FRANCISCO HAIA GONCALVES
UASG: 170214 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO
MT/PA
Responsável : EFRAIM SEABRA GOMES
029963402-72 - .(RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
SATIRO MARTINS DO NASCIMENTO
UASG: 153017 - ESCOLA TECNIC.A FEDERAL DO PARA
Responsável : VICENTE FRANCA ROMERO
454991602-87
NATALIA GUARINO SOUZA BARBOSA
UASG: 153232 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE.
CASTANHAL
Responsável : MARIA EÚLINA AGUIAR DA SILVA
RIBEIRO
04243336/0001-36
NORTE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LIDA
UASG: 170214 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO
MF/PA
Responsável' : ROSALVA CALDAS DE FREITAS
04293068/0001-67
MASO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
UASG: 255014 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA
Responsável : JOSE HELENO NEVES
04542205/0001-50'
M. LOPES DE SOUSA - ME
UASG: 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO
Responsável : JOSE MARIA VINEOLTE SILVA
83931063/0001-99 - (RENOVACA° DE CADASTRAMENTO)
MULTINORTE COMERCIAL LIDA
UASG: 510120 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM/PA
Responsável : EDUARDO MATOS DA SILVA
84261510/0001-02 - (RENOVACAO DE dADASTRAMENTO)
EQUITRON SISTEMAS. LIDA
UASG: 160165 - 8, DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Responsável : ANTONIO CARLOS COUTO MECILIANO

02732684/0001-41 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
TAUA DISTRIBUIDORA DE AGUA E BEBIDAS LIDA
UASG: 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATó csósso
Responsável : MILTON DE OLIVEIRA ASSUNCAO
03550647/0004-28 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
JUBA SUPERMERCADOS LIDA
UASG: 160155 - 66 BATALHA° DE INFANTARIA
MOTORIZADO-MEX/MT
Responsável : ADEMIR RODRIGUES
03635090/0001 . 85 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
MARQUES ARMAZENS GERAIS LIDA
UASG: 135209 - CONAB/SUPERINT.REGIONAL/MT
Responsável : PAULO SMEAR

04095239/04301-43
GILBERTO ALVES DE SOUZA INFORMATICA
DE
UASG: 373048 - SUPERINT.ESTADUAL
PERNAMBUCO-INCRA/SR-0W
Responsável : EDUARDO JOSE FONSECA GARCIA
04255302/0001.61
BOMBAS AR CONDICIONADO LIDA - 14!
UASG: 170055'- DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO
MF/PE
Responsável : EUCLIDES MARIO SIQUEIRA ALVES
04275685/0001-30
AUTO REVISA° COMERCIO É SERVIÓOS - LIDA-ME
FEDERAL
DE
UASG: 153086 - UNIVERSIDADE
PERNAMBUCO
Responsável : MARIA Dos ANJOS JACINTO DA
SILVA -

11179264/0001-70 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
PRESERVE - SEGURANCA Z TRANSPORTE DE VALORES LTDA
UASG: /93116 - IBAMA -SUPERINTENDENCIA
ESTADUAL/PE
Responsável : MARIA GORETH CARDOSO DE SOUZA
12 .033155/0001-03 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
CERES M GAIA/AO-ME
SUPERINTENDER=
UASG: 193116 - IBAMA
_-

ESTADUAL/PE

Responsável : MARIA GORETH CARDOSO DE SOUZA
35603307/0001 = 61 - (RÉNOVACAO DE CADASTRAMENTO)
CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E NEPRESENTACAO
LIDA KB
UASG: 160201 - COMISSAO REGIONAL bp OBRAS/7
Responsável. : MARCOS CEZAR
42035097/0002-07
GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LIDA
CEFET/BA
UASG: 153230
Responsável : AURELIO DA SILVA SULCA° FILHO
70207105/0001-00
MARLENr ARAUJO TINTO ME
DE
FEDERAL
UASGr 153080 - UNIVERSIDADE
-PERNAMBUCO
Responsável : MARIA DOM ANJOS JACINTO DA_
SILVA
UPL PI

UF: PB

462628133-68 - (RENOVACAO . DE CADASTRAMENTO)
sIgosp MARIA ARAUJO BRITO
UASG:- 193001 - DNOCS 1A.DR - TERESINA-PI
Responsável í MALEIRIA CARVALHO . SILVA

01228887/0001-32
ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO
GRUPO
COMÚNITARIA
UASG: 153018 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA
PARAIBA
Responsável : JOSE ALPINO NUMES

00489297/0001-09 - (RENOVACAO-DE CADASTRAMENTO)
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LIDA
UASG:. 255018' - FUNDACAO NACIONAL PE SAÚDE - PI
Responsável : "sio SANTANA DE OLIVEIRA

03509077/0001-80
TURBOMAi INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS . DE'
VENTILACAO IN
-ALCIDES
UASG: 153055 - HOSp.UNIVERMITARIO
CARNEIRO/UF/Pi3
Responsável , : MARIA DE . FATIMA SILIrk,

g sitsé g g/oodi-o g - ( ssNovA g Ao DE CADASTRAMENTO)
AásisT TECNICA EM EQUIP
COM
OMETAC
ODONTOLOGICOM LIDA
dASG: 135345 - SRPERINTENDENCIA REGIONAL _DO
PIAUÍ- suspo/st
Responsável, : JUDITE PINHEIRO , DE meando'

n

UF: PR

UF: PE

UF: MT
02040527/0001-75
ME
MATUDA & MATUDA LIDA
UASG: 153219 - EAF-ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL
DE CACERES/MT
Responsável : SIMONI DUTRA DE PINHO

03965872/0001-82'
- ESPECIALIZACAO EM- MERVICOS
MARCAROS
REPRESENTACOES
UASG: 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE
'PERNAMBUCO
Responsável : MARIA DAS GRACAS DE CASTRO
-NARIZ

083848514-68
FERNANDO SILVINO DE UMA
UASG: 193116 - IBAMA

SUPERINTENDES=

ESTADUAL/PE

Responsável : MARIA GORETH CARDOSO DE s.:~
128715834-04
MNTONIO LUIZ DE BARROS SOUTO
UASG: 153222 - EAF/ESCOIA AGROTECNICA-MEDERAL.
D.AV.BR .VILELA
Responsável : JANOILEst A.LizzE DOS- SANTOS.
00401969/0001-74 - (MENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA
UASG: 170055 - DELEGA= DE. ADMINISTRACAO DO'
MP/PE
Responsável : EucLIDEg MARIO- SIQUEIRA ALVES
03181374/0001-49
CELESTE GUERRA surrEr E: RECEPOOES LTDA
UASG: 193021 - SUPERINTENDENCIA DO DESERÚ. 130
NORDESTE/PEResponsável : MOISES JOAQUIM BENTO

00751055/0001-33 - (REM:g/MA° DE CADASTRAKENTO)
TRATO - ASSESSORIA EMPRESARIAL NA AREA DE
RECURSOS MERA
INFANTARIA UASG:- 160206 - 30 ' BATALHA° DE
MOTORIZADO
Amsponaável r PASTO ROMERID TERRI
01450803/0D01.0t$

cossA-suL . Ag g Es g oEiA ER-COBRANCAS NA REGIA() suj.
S/C LTD
UASG: 170153 - DELEGACIA DE ADMINISTRACM5DO

mrisk

-Responsável : RENATA FERREIRA DE ALMEIDA
01759129/0001-40 - (RENOVACAO DE , CADASTRAMENTO)
CONSTRUTORA GUARAENGE LIDA
GRUPO DE ARTILHARIA DR
1MSG: 166228 - 26
CAMPANtã
Responsável e SANDRO ROGERIO SAitTI
02177235/0001-89
MORTITRUTI LIMA impA ME
ÚASG: 153079 - UNIVERSIDADE pÉDERALJDO'PARANA
Responsável : LAURO- ANTONIO' BUSO
CHOZIFAO
--_
-
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02937632/0001-01
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LIDA
NACIONAL
DO
UASG: 194025 - FUNDACAO
INDIO-LONDRINA/PR
Responsável : FRANCISCO DE ASSIS REZENDE
03718826/0001-89
A G O ENGENHARIA DE OBRAS LIDA
UASG: 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA
MOTORIZADO
Responsável : ANTONIO SIDNEY MENDES DE ARAGIO
03797609/0001-21
PAPELARIA DINAMICA LTDA
UASG: 200056 - DIVISA0 DE POLICIA FEDERAL FOZ DO IGUACU/PR
Responsável : BENEDITO JACOB DE- OLIVEIRA
04277478/0001-14
VIS' SERVICOS E CONSTRUCOES LIDA
GERÊNCIA EXECUTIVA EM PALMAS/TO
UASG: 510630
Responsável : SANDRA BRITO DE AZEVEDO
55332811/0010-72
SERVGAS DISTRIBUIDORA LM GAS S/A
UASG: 373067 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL
INCRA/PR
Responsável : SUZETE STELMAX PACHECO

002007e6/0001-90
s pr SUPER TINTAS LIDA
vUASG: 160301 - COMISSA0 REGIONAL DE OBRAS/1RJ
Responsável 1 LUIZ. ogcffit dorgtEA RIBEIRO
00271336/0001-99
TRANSPORTADORA EUNAPOLIS LIDA M2
UASG: 160307 - 1:DEPOSITO - DE- SUPRIMENTO/RJ
Responsável : MILTON - CARVALHO DE FIGUEIREDO
00336363/0001-00
SIZE CONSULTORIA E INFORMATICA LIDA
URSO: 344042 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Responsável : RAIMUNDO ADEUSO DA. SILVA
00985423/0001-08
IMUNOLIFE VACINAS E MREVENCOES rmumoLosIons
LIDA
UASG: 175020 - CAIXA/GER.pILIAL DE. SUPRIMENTOS
NO- R.JANEIRO
Responsável : JORGE DUNES pomEs MACHADO

01019771/0001=93
PARGIM EMPREENDIMENTOS E PARTICiPACOES S/A
DO UASG: 170114 - DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
MF/R.T
Responsável : JORGE MUI2 DE SOUZA

72136930/0001-88
BRL SOMES PROMOCIONAIS LIDA ME
UASG: 160206 - 30 BATALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO
FREIO
ROGERIO TEREI
Responsável
:

01140470/0001-13 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
MAQTEM MÓVEIS PARA ÉSCRITORIO, LIDÁ
FEDERAI,
UASG: 153056 - MEC-UFF-UNIVERSIDADE
FLUMINENSE/R7
Responsável : TANTA CELESTE ALVES GUERRANTE

77036457/0001-80 - (RENOVACAO DE CADASTRAMEN
TRANSUL COMERCIO DE MOVEIS LIDA
UASG: 153178 - CEFET/PR/UNED PONTA GROSSA
Responsável : EDEVALDO RODRIGUES CARNEIRO

02688175/0001-69 - (RENOVACAO DE CADASTRAMÉNTO)
PALU COMERCIO E SERVICOS DE . INFORMATICALTDA-ME
VASO: 380047 - MTB-DRT-DELEGACIA REGIONAL Dó
TRABALHO/RJ
Responsável : SERGIO"RODRIGUES

77351153/0001-08 - (MUDANCA UASG CADASTRADORA)
CONSTRUTORA PATAMAR LTDA
UASG: 200057 - DIVISÃO DE POLICIA FEDERAL LONDRINA/PR
Responsável : GABRIEL FABRIZIO

02695918/0001-28
SERVICOS DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR S/C taba
UASG: 3440,12 - PUNDÃCAO 'BIBLIOTECA NACIONAL
Responsável : JADERSON- ALVES DE - dali:vulto

77615128/0004-37
PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LIDA
DE
15
BRIGADA
UÃSG: 160209 - COMANDO
INFANTARIA MOTORIZADA
Responsável : EDSON LUIZ DE OLIVEIRA BORGES

02760151/0001-73
SERMAZA - SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENÇA0
LIDA
FEDERAL
UASG: 153056 - MEC,UFF,UNIVERSIDADE
FLUMINENSE/RJ
Responsável : TANTA CELESTE ALVES GUERRANTE

79110086/0001-65 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
COMPOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LIDA
FEDERAL DE EDUCACAO
UASGA 153019 - CENTRO
TECNOL.D0 PARADA
Responsável : ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS
JUNIOR

03099319/0001-04
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DE APOIO
LOGISTICO b
URSO: 343023 - IPHAN-MUSEU PAÇO IMPERIAL/RJ
Responsável : RUBEM VERGETI--LEITE

79435830/0001-00 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
ILUMINACAO E SOM TAMANDUA LIDA ME
UASG: 373067 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO
INCRA/PR
Responsável : SUZETE STELMAX PACHECO

03445916/0001-4R- (RENOVACAO DE CÁDASTRAMENTO);
MASTER FERRE FORNECEDORA DE'MATERIAIS E BAZAR
LTDA.
UASG: 153167 - MEC-CPII-COLEGIO PEDRO: II/RJ
Responsável : ^WASHINGTON COSTA "Eitur

82400409/0001-60 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
HORTAFACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE matmmEms
LIDA
UASG: 120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA
CONTR.TFG.AEREO
Responsável : GILMAR DÉCLAINTON ROSSI

03933243/0001-70
FRANCO SOARES PROJETOS E- CONSTRUCOES- LIMA
UASG: 160327 - INSTITUTO- MILITAR PE

82646332/0001-02 - (RENOVACAO DE CADÁSTRAMENTO)
PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
POLICIA
UASG: 200118 - 7A.SUPERINTEND.DE
RODOVIARIA FEDERAL
Responsável : ANDIA MANA GUIRAUD
UF: RJ
003138417-05
ALCINEI DO NASCIMENTO DE SOUZA
FEDERAL
UASG: 153056 - MEC-UFF-UNIVERSIDADE
FLUMINENSE/RJ
Responsável : TANTA CELESTE ALVES GUERRANTE
056799347-79
JOLENO DA SILVA BATISTA
DO
MEC-OFXRJ-UNIV.FED.RURAL
UASG: 153166
R.DE JANEIRO/RJ
HENRIQUE DA COSTA
Responsável : PAULO
FERREIRA
079545387-61
RODRIGO GONCALVES BEAUCLAIR
UASG: 344001 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA/RJ
Responsável : TERESINHA STELA RAMOS
806664777-87
PAULO JOSE RIBEIRO HOMENIUK
URSO: 344001 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA/RJ
Responsável : TERESINHA STELA RAMOS

EmbutgARIA/Ra

Responsável : ANTONIO DA SILVA MONTEIRO
03971617/0001,42
COOPERATIVA MISTA PE SERVICOS TECNIÇOS g
PROFISSIONAIS
SUPERINTENEENCIA
VASO: 373062 - INCRA-07

EsTAntmajtta

Responsável : LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE MENDES
04107684/0001-86
2 A ENGENHARIA LEDA
URSO: 512060 - GERÊNCIA EXEÇUT. NÓ RIO DE
JANEIRO , cramo/RjJOLAH FERREIRA DE SOUZA FILHO
Responsávol
04264731/0091-03
Epson LOTERIA ESPORTIVA LTDA. -ME
VASO: 175020 - CAIXA/GER.FILIAL DE SUPRIMENTOS
NO R.JANEIRO
Responsável : JORGE DUNW GOMES MACHADO
04279521/0001-80
E
PUBLICAS
POLITICAS
DE
INSTITUTO
- IPR
PREVIDENCIARIAS
URSO: 160244 - COMANDO 2 BRIGADA DE INFANTARIA
MOTORIZADA/RJ
ANTONIO _RODRIGUES
Responsável : MARCOS
FERREIRA
30825152/0001-94 - (RENOVACAO DE CAMASTRÁMENTO)
INDUSTRIA E. COMERCIO- DE TINTAS APOLLO ONZE LTDÀ
URSO: 160283 - PREFEITURA MILITAR MA Z017-Á
SUL/MJ
Responsável '1 mARPENE DA SILVA

1415-1537

30993364/0001-80
MOVEIS CAVA LIDA ME
URSO:- 344042 - FUNDACÃO BIBLIOTECA NACIONAL
Responsável : =Impo ADELMO DÁ SILVA
32075608/0001-71 (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
ILHA PAIVA PNEUS LIDA
URSO; 160322 - HOSPITAL CENTRAM DO EXERCITO/RJ
Responsável : LENI ME SOUZA
332135255/0001-06 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
WS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
COORDENACAO
64.
VASO.: 343006 - IPRAN• REGIONAL/RJ
Responsável : NIVALDrNO PINTO DE SOUZA
33384637/0001-88 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
A SOUZA ALVES- ACESSORIOS PÁRA INDUSTRIA LTDA
URSO: 135305 - CONAB-SEDE SUPERINT.REGIONAL/RJ
Responsável : LUIZ CARLOS PERNANDESGÓNCALVES
36058162/0001-28
COBES ASSESSORIA DE SERVIÇOS S/C LIDA ME
DE
IMPERIAL
MUSEU
URSO: 343015
PETROPOLIS-IPHAN/RJ
Responsável : HENRIQUE ARMDRUST

40267973/0001-06 - (SENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
C 3 ENGENHARIA COMBUTACAO dONTROLE E
COMUNIC.AdAÓ LIDA
SUPERINTENDENCIA
UASG: 373042 - INCRA-07
-ESTADUAL/RJ
Respensável : LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE MENDES
40369233/0001,80 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
TEIC noW ELETRO ELETRONICA LIDA ME
SUPERINTENDENCIA
VASO: 373062 - INCRA-07
ESTADUAL/RJ
-Responsável : LUIZ :HENRIQUE DE ANDRADE MENDES
68722701/0001-78
CONE-RIO COM DE MATERIAIS -ELETRICOS E
HIDRAULICOS LIDA
UASG: 153010 - MEC-CEFET-CENT,FEG.ED.TEC.CELSO

.roNsEcA/RJ

Responsável : MARLENE ABREU pos SANTOS
73679623/0001-06 = (RENOVACAO DE CADASTRAMENTó)
T C A - FARRA COMÉRCIO LTDA.
DE
URSO: 120059 - SUBDIRETORIA
APLIC.RECURMEDICO-HOSPIT./RJ
Responsável : TEREZINHA POLICICHIO SILVA86966189/0001-59. - (RENOVACAO DE VADASTRAMENTO)
ML Ei5ozámlatta. PLANEJAMENTO LTDA.
CAIXA/GER:FILIAL DE SUPRIMENTOS
URSO: 175020
NO R.JÃNEIRO
RGE DUNES GOMES MACHADO
'Responsável 1 áO
UF: RN
904120014-20
CARLA- ISMIRNA SANTOS ALvÉs
SUPERINTENDENCIA
UASGA 193120 - IBAMA
ESTADUAL/RN
Respensável- : VICENTE FERRE sItam
02937384/0001-42
ORION - INFORMÁTICA LIDA

Impo:* 510760 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM NATAL/RN
Responsável : adsp MARIA DE ÉIGUEIREDO ROCHA
NETO
0365485410001-80 = (RENOVACAO DECADASTRAMENTO)
ARSC ENGENHARIA n CONSTRUCOES LTDA.
URSO: 153105' , DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
DA uptitt
Responsável A JOÃO Apitt SOARES
08215998/0001-53 - XRENOVACAO DE C.ADASTRAMENTO)
SOCIEDADE FARMACZUTIÇA GLOBO LIDA
URSO: 703810 - DEPOSITO NAVAL DE NATAL/RN
Responsável A. GERSON LUIZ WESTPHALEN
1263900110001-60
NATUREZA VIDRARIA E. QUIMICA LTDA
URSO: sti000t - DELEG.REG.D0 TEAR/RIO- GRANDE
NORTE
Respotsávél : RAIMUNDO NOMATO RODRIGUET
24527855/0001 = 33 - (REWN7AcAo brcApAsTRAmplu0)
RESET NEPRESENTACOES SERVICOS E dOMERdIO LEDA
ME
MASCA 160339 - 1 MATALHAO DE ENGENHARIA DE.
dONSTRUCAO
Responsável : CELIO ALVES'
FERREIRA JUNIOR
VÊ: RO

o23á3958i0001-20
MAGELA & MORATORI LIDA
MEC-ESCOLA
URSO: 153229
rEb./coLoR.bo OESTE/RO.
Respensável 4 LUIZ..BACK

AgRoEctql-bx
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03265119/0001-84
S V DE CARVALHO BADRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
VASO; 160346 • COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6
BIS/MEEIRO
Responsável : LUCIANO ANDERSON RIBEIRO DE
ANDRADE
04012396/0001-48
REZEI( E REZEK COMERCIO DE INFORMATICA LIDA
URSO: 135226 - CONAB/UNID. COMERCIALIZACAO-EM
PORTO VELHO-RO
Responsável : GERUZA CARDOZO DA SILVA
04264714/0001-86
CODIPEL LTDA - ME
VASO: 160349 - COMANDO
17
DA
INFANTARIA DE SELVA/R0
Responsável : PAULO MAGNUS REEWIN

BRINDE

04290584/0001-38
RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LIDA
URSO: 135226 - CONAB/UNID. COMERCIALIZACAO EM
PORTO VELHO-RO
Responsável : GERUZA CARDOZO DA SILVA
84717271/0001-52
FAPINI CASA DAS ANTENAS LIDA
VASO: 160349 - COMANDO
DA
17 . BRIG.DE
INFANTARIA DE SELVA/R0
Responsável : PAULO MAGNUS REI:MANN
UF: RR
01468481/0001-27 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
DIGITAL FLASH LIDA ME
VASO: 153235 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE
RORAIMA
Responsável : DEUSIVANDE LIMA BARRETO
,.1643960/0001-32
C R REZENDE ME
DEL. FED. DE AGRICULTURA NO
VASO: 13C093
ESTADO DE RORAIMA
Responsável : VALDETE PINHO RODRIGUES
04685558/0001-09 - (RENOVACAO DE -CADASTRAMENTO)
2A ENGENHARIA LIDA
UASG: 160353 - 6 BATALHA° DE ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO/RR
Responsável : ANTONIA PAULA SILVA
(RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
05626551/0001-89
E S YAMAGUTE
VASO: 193122 - IBAMA
SUPERINTENDENCIA
ESTADUAL/RR
Responsável
GIOVANA NAZARE Dp SOUZA MENDES
84024793/0001-79
VIACAO ESTRELA DO NORTE LTDA
DO
REGIONAL
VASO: 380057 - DELEGACIA
TRABALHO/RORAIMA
Responsável : VERA LUCIA =armo DE ARAUJO
UF: RS
01380877/0001-18 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
ANTONIO= INFORMATICA LIDA
VASO: 170175 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO
MF/RS
Responsável : REGINA MARIA RIBEIRO FARA
02612657/0001-55 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
OFFICINA DO SOM COMERCIO E INSTALACAO DE
ACESSORIOS AUT
VASO: 160416 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA
MARIA/RS
VILMA SALETE DA SILVA
Responsável
03298136/0001-18 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
MALHARIA DOMINO LIDA
VASO: 154042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO
GRANDE/RS
Responsável : MARIA ROZANA RODRIGUES DE
ALMEIDA

88618285/0003-31 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
TONDO 5/A.
VASO: 153217 - EAÉPJK-ESC.AGROT.FED.JA
DE
BENTO GONCALVES/RS
Responsável ; ROSA= FABRIS

85390425/0001-07 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
EISTRO MOTORES SANTA LUZIA DIVA NE
VASO: 153228
ESCOLA AGROTEC. FED, DE SOMBRIO
- SC
Responsável : -LUIZ ANTONIO ICON POSSO

89801724/0001-48 - (RÉNOVACAO DE CADASTRAMENTO)
TRANSPORTES RaZZATTI LIMA
UASG: 153164 - UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
STA.MARIA/RE
Responsável : TEREZA SIELIANI

86046448/0001-61
-CONDOR S.A
VASO: 160446 - 62 BATALHÃO DE INFANTARIA
Responsável : ROGERIO JOSE LOPES PEREIRA

90278169/0001 , 09 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
BELZ
BELZ LIDA
VASO: 160371 - 29'
GRUPO DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA
Responsável : VOLMIR ANTONIO XIBIN
91284786/0001-71 - (RENOVAÇÃO MÉ õADASTRAMÉNTO)
LOJAS LUA DE MEL MOVEIS lápA.
VASO: 154047 - UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE.
PELOTAS/RS
Responsável : EL/AS SANTOS DA SILVA
91421511/0001-32 - -(RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
COE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.
VASO: 153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RS/RS
Responsável : JORGE ANTONIO DE SOUZA GUTERRES
91558403/0001-06 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
SPIEKER CENTRO DE $INASIICA. E ESPORTES LTDA
VASO: 154047 - UNIVERSIDADE' FEDERAL DE
PELOTAS/RS
Responsável : ELIAS SANTOS DA SILVA
91828244/0004-65 - (RENOVACAO DE -CADASTRAMENTO)
DENTARIA XLYMUS LIDA
FED.DE
VASO: 153020
CENTRO
EDUCACAO
TECNOLOGICA DE PELOTAS
Responsável- : MARIA AURORA DE SOUZA ALVES
93746824/0001 , 96 - (RENOVAM° DE ÇADASTRAMENTO)
AGROPECUARIA SOBRADINHO LIDA
/IPSO:- 135315 ,
CONAB-SUpERINIENDENCIA
REGIONAL/RS
Responsável 1 VARIA SILVA .AMCANTARA ALVES
94609807/0001-70 - (RENOVACA0 DE CADASTRAMENTO)
Aratu. GIRARD ALVES ME
REGIMENTO DE CARROS DE
VASO: 160404 - 4
COMBATE/RS
Responsável : JOÃO CARLOS DE FREITAS SANTOS
94846755/0001-55 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
SUPERMERCADO GUANABARA S.A.
VASO: 154042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO
GRANDE/RS,
Responsável : MARIA ROZANA RODRIGUES DE
ALMEIDA
95813911/0001-44
MEDE INDUSTRIAS GRAFICAS LIDA
VASO: 160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO/RS
Responsável : ROQUE VANDERLEI LUGOCH

UF: SE
011153085-72 - (RENO:VACA° DE CAPAPWRAMENTO)
00À0 MOS REIS LIMA NETO
VASO: 380053 - DELÉG.REG. DO ERAS/SERGIPE
Responsável : ADALMIR SILVA ANDRADE
02723888/0001-63
L. SIQUEIRA LOTERIAS LIDA
VASO: 153027 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE
SERGIPE/SE
Responsável : ERAM DE SOUZA MANGABEIRA
UFr SP
837311058-53 - (RENOVACAO DE CADASIRAMENTO)

magRo ZUEERMAN

UASG: 373066 - INST.MAC,
np COLONIZACAO
REFORMA AGRARIA
Responsável e ANA REGINA ALVES

E

973868478-15
ARI JOSE PINHEIRO AZEVEDO
VASO: 511424 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM S. JOSÉ
DO RIO PRETO/SP
Responsável : LUIZ MARIANO DE OLIVEIRA CASTRO
00113735/0001-21
MERCEARIA IRMAOS BARRO LIDA ME
UASG: 160462' - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA
L(AMV)
Responsável
BENEDITO CORREA
01283694/0001-84 (EENOVACAO DEMADASTRAMENTO)
ENG-CAD S/C LIDA
VASO : 511367 - GERÊNCIA. EXECUTIVA EMBAURU/SP
Responsável : VALDELI AIRES MESSIAS
01411407/0001-27 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
J C ANDRADE IAUBATE ME
tas2 ; 16051E - BASE DE' AVIACAD DE TAUBATE
Responsável
JOSÉ FERNANDO DE CAMARGO
01499233/0003- 05 - - (MUDANCA VASO CADASIRADORA)
DISTRIBUIDORA DE PETROLE0 MONTES CLAROS LIDA
VASO: 160468 - ESCOLA PREPARAIORIA DE CADETES
DO EXERCITO
Responsável
VALDIR NIRO

UF: SC

0 177 64 3 2 / 000 1- 51 - (RENOVACAO .DE CADASTRAMENIO)
SOL DIESEL DERIVADOS' DE PEIROLE0 LIDA
(7A$Gr 373066 - IEST.NAC'.
DE cotolapAcho p
REFORMA AGRARIA
Responsável : MARISA APARECIDA SILVA ARAUJO

00419744/0001-45 - (RENOVACAO DE.CADASTRAMENTO)
RETAINER COMERCIO É ASSISTENCIA TECNICA LIDA ME
VASO: 160440 - 23 BATALHÃO DE INFANTARIA SC
Responsável : EVALDO JOSE DE SANTANA

02590947/000/-25 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENIO)
MEMICA ENGENHARIA E MONTAGENS LIDA
INSTIT.NAC.DE
VASO: 2415106 PESQ.ESBAcIÁIS-S.J.CAMPOS - moT
Responsável : qtao rumun VASQUES DE ALMEIDA

01966810/0001-60 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
SIAR LUS. - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
VASO: 193132.- ISAMA - -CENTRO DE PESQUISA ITAJAI/SC
Responsável : MARIA DO ROSARMS Dos SANTOS

03565114/0001-77
A,L.REREIRA '- ME
VASO: 240106 -INSTIT.NAC.DE
PESQ.ESPACIAIS-S,J.CAIMPOE , MCT
Responsável : d0A0 MANUEL ymoups pp ALMEIDA

02994122/0001-76 - (RENOVACÃO DE CADASTRAMENTO)
ÇSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LIDA RH
- UNIV. FED. DE SANTA.
VASO: 153163 - MEC
CATARINA - SC
Responsável 4 MAURICIO " ciamEie. DA SILVA

LOTERICA RENZO R NICE LIDA - mp
VASO: S11.449 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM SÃO
BtmAtá to. tAmp otsisResponsável r RICARDO cMoaí TrtmA

04200538/0001,,09

87454211/0001-82 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS
Et
VASO: 510910 - GERÊNCIA
EXECUTIVA
PELOTAS/RS
Responsável : MARIA
DA GLORIA MACKMILLAN
PORTO

03862787/0001,99.
ANDREIA VIEIRA TOMAR - ME
VASO: 153228 - ESCOLA AGROTEC FED. DE SOMBRIO
•- SC
Responsável : LUIZ ANTONIO TUON ROSSO

04251549/0001-00
LIMA & BONANI COMERCIO LTDA ME
VASO: 240106 -INSTIT-NAO.DE
SESQ.ESRACIAIS-S..3.CA14POS - MCT
Responsável : JOÃO MANUEL VASQUES DE ALMEIDA

87687489/0001-08 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
LUIZ VITORINO VACCARI
VASO; 160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO/RS
Responsável : ODAIR ANTONIO SASSO

04273836/0001-10
JOEDINO Empe DE NATOS ME
VASO: 153228 - ESCOLA AGRO:TEC. FED. DppomEmin
- só
Responsável 4 Po= ANWPNI0 TUON RospO

04257980/0001-63
LOTERIÇA'
won - ME
VASO: 511381 - UND0.ADMINISTRACAO LOCAL INSS
ER FRANCA
Responsável : RAUL FERREIRA ROSA FILHO

88294715/0001-45 - (RENOVACAO DÉ CADASTRAMENTO)
FRAGATA AGRO INDUSTRIAL LTDA
VASO; 154047 • UNIVERSIDADE
PE
FEDERAL
PELOTAS/RS
_ELIAS_SANTOS....DA snark
Responsável

80756893/0001-39 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTOY
ERMA ELETROTECNICA LIDA
VASO: 153238 - ESCOLA AGROTEC. FED. DE RIO PC3
•
SUL - SC
Responsável. - .11ARCO- ANTomxo--z)Wor

04345924/0001-80
FRANCISCO EVANDRO -DA códma ^ , Dup /4 MOR, ESCOLA. .PREPARATORIA DE .cappwgp,
TPIA4 : : 40,&68
: lovAErsocleesi
DO" EXERe rM.I.i
•sporiaáve1--; VALDIR- MERO—

i:
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Superintendência de Serviços de
Comunicação de Massa

43457290/0001-00 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
BOC DO BRASIL LIDA
UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR
Responsável : DECIO MANOEL LUCENA

Ministério das Comunicações

44159325/0001-97 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
COMERCIAL BANDEIRANTE TINTAS E VERNIZES LIDA
UASG: 27310 .0 - 08.DISTRITO RODOVIARIO FEDERALResponsável : MARIO SERGIO VIEIRA

AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

45715976/0001.-89
LOTERIA ESPORTIVA TUPI DE ITAPETININGA LIDA
UASG: 511381 - UNID.ADMINISTRACAO LOCAL INSS
ITAPETININGA
OTAVIO DE CARVALHO
Responsável : JOSE
ALBUQUERQUE
49194160/0001-08 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES ME
CASO: 160498 - 2 BATALHA° DE CACA:DORES
Responsável : JOSE MARCELO DE LUCENA GUEDES

Superintendência de Radiofreqüência.e
Fiscalização

(RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)59163980/0001-96
MPM ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
UASG: 511424 - GERÊNCIA EXECUTIVA EM S. JOSÉ
MO RIO PRETO/SP
Responsável : LUIZ MARIANO DE OLIVEIRA CASTRO
60848660/0001-59 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
FREIOS BRURACCI LIDA
REABILITAM°
MSG: 511334 - CENTRO
PROFISSIONAL SA0 PAULO
Responsável : ANTONIO CARLOS LIRON
61067377/0001-52 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
LOWE LINTAS & PARTNERS LTDA.

CASO: 170131 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO MO
M7/SP
Responsável : CARLOS ALBERTO CORONATO MELXAN
61308607/0001-28 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVICOS LIDA
CASO: 160495 - HOSPITAL GERAL DE SA0 PAULO
Responsável : RAQUEL MARIA LOPES GOMES DA
SILVEIRA
61479002/0001-08 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
BOEHLER THYSSEN TECNICA DE SOLDAGEM LIDA,
UASG: 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA0
PAULO/SP
Responsável : FRANCISCO DA MOTA DIAS
.61850574/0001-43 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
POLLUS-SERVICOS DE SEGURANCA LIDA
UASG: 170131 - DELEGACIA DE ADMINISTRAMO- DO
MF/SP
Responsável : CARLOS ALBERTO CORONATO MELXAN
69270833/0001-79 - (RENOVACAO DE CADASTRAIWENTO)
PROAIR SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE ABAM
LIDA
UASG: 380052
DELEG.REG. DO TRAB/SãO PAULO
Responsável : MARCELO - mrwA
71755201/0001-47 - (RENOVACAO DE C.ADASTRAMENTO)
SUPREMA SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA
UASG: 240129 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Responsável : MARCIO ADILSON CAPPA
72840390/0001-19
ELFFI QUI:MICA LTDA.
UASG: 373066 - INST.NAC.
DE COLONIZACAO E
REFORMA AGRARIA
Responsável : MAMISA APARECIDA SILVA aluga°
Art. 5 2 - Esta portaria entra em 'vigor
na data de sua publicação.

ELISABETH ALVES DA SILVA BRAÇA
(Of. El. ri 204/2001)

JARDAS JOSÉ VALENTE
Superintendente
(Of. El. n" 15/2001)

Superintendência de Serviços Privados

ATO N' 15.960, DE 28; bE MARÇO DE 2001
Processo n°53500001633/2001
001633/2001 - MIDAS COMMUNIáATION TRCHNOLOGIES autoriza a realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicação, na cidade de Belo Horizonte-- MG, no
período de 2 de abril a 16 de maio de 2031.

ATO N, 16.031, DE.2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência à PIETRO
PEREIRA ZANETTI associadas à prestação do SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
SANTOS .JOSÉ GOUVEA
Superintendente

MARCOS BAFUTTO
Superintendente
(Guia n2 3-275-9 2)4/2001 - R$ 68,97)

56215858/0001-28 - (RENOVACAO DE CADASTRAMENTO)
HIDRO SWISS IRRIGACAO LIDA
UASG: 160463 - 2 BATALHA° LOGISTICO
Responsável : ELICEU ANTONIO SEIBERT

ATO N, 16.062, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Procçsso n° 53500.001255/01. ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA ALTERNATIVA FM - RadCom Guaratuba/PR - Canal
285. Autoriza uso de radlofreqüência e as condições de sua utilização.

ATO N, 16.032. DE 2-DE ABRIL DE 2001

•

ATO N2 16.000, DE 30 DE MARÇO DE 2001
Processo n° 53500.001457/2001 - INTERPRO - INTERNATIONAL
PROMOTIONS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S.0 LTDA. autoriza a realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicação durante o evento "Grande Prêmio
Brasil de Fórmula 1", na cidade de São Paulo - SP, no período de 30
de março a 1-de abril de 2001.
MARCOS BAFUTTO
Superintendente

Outorga autorização para uso de radiofreqüência à ESPARTA
SEGURANCA LTDA
SANTOS JOSÉ GOINEA
Superintendente
ATO N5 16,033. DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência àlJTC ENGENHARIA S/A
SANTOS JOSÉ GOUVÉA
Superintendente

(Guia n 2 3.276-7 - 30/3/2001- R$ 68,91)
ATO 1%1' 16.001, DE 30 DE MARÇO DE 2001

ATO N, 16.034, DE 2 DE ABRIL DE 2001

Processo n° 53500 001708/2001 -.ELETROMIDIA COMERCIAL
LTDA autoriza a realizar operação temporária de equipamentos de
radiocomunicação durante o evento "Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1". na cidade de São Paulo - SP, no período 30 de março a 1 de
abril de 2001.

Outorga autorização para uso -de radiofreqüência à ANTONIO AUGUSTO CADEMARTORLILHA

MARCOS BAFUTTC)
Superintendente
(Guia o5 3.280-5-- 30/3/2001 - R$ 68,97)
ATO N' 16.002, DE BODE MARÇO DE 2001
Processo n° 53500 001706/2001 - RIEDEL THE COMMUNICATIONS PEOPLE autoriza a realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicação durante o evento "Grande Prêmio
Brasil de Fórmula 1", na cidade de São Paulo - SP, no período 30 de
março a 1 de abril de 2001.
MARCOS BAFUTTO
Superintendente
(Guia n2 3.279-1 - 30/3/2001 - R$ 68,97)
ATO N5 16.003, DE 30 DE MARÇO DE 2001
Processo n'53500 001767/2001 - AIRCAM SISTEMAS-E,SPECIAIS
PARA CINEMA E TELEVISAO LTDA autoriza a realizar operação
temporária de equipamentos de radiocomunicação durante o evento
"Grande Prêrnio Brasil de Fórmula 1", na cidade de São Paulo - SP,
no período de 30/03 a 1104/2001.
MARCOS BA-MITO
Superintendente
(Guia n". 3.277-5-- 30/3/2001 - R$ 68,97)
ATON" 16.004,-DE 30 DE MARÇO:DE 2001
Processo n° 53500001763/2001 - KEY TV COMUNICAÇÕES S.
autoriza a realizar :operação temporária de equipamentos de radiocomunicação durante o evento "Grande Prêmio -Brasil-de Fortnidal.";
na cidade de São Paulo - SP, no período de 30/03'a -1/04/2001.MARCOS BAFUTTO -Superintendente
(Guia n, 3.278-3 - 30/3/2001 - R$ 68,07)
ATO N e -16005, DE 30 DE MARÇO DE 2001
Processo nP 53500 001632/2001 - TV GLOBO LTDA. autoriza a.
realizar operação temporária de equipamentos' de radieCorintnicação
durante o-evento "Grande Premie Brasil de Fórmula -1", na cidade-deSão Paulo .-SR'no ,periodo de 30 de Março a- 1 de abrilfde 2001,
MARCOS BAFUITO'Superintendente.
..
•
(Guia n" 3281-3 - 30/3/2001 - R$--64,05)-

SANTOS JOSÉ GOUVE'A
Superintendente .
-

ATO N 5 .1. 6.035, DE 2-DE ABRIL-DE 2001

Outorga autorização paraAiso de radiofreqüência.à JUAREZ
NARDON DE OLIVEIRA
SANTOS JOSÉ OOUVEA
Superintendente
ATO N' 16.036. DE 2

DE ABRIL DE

2000

Outorga autorização para uso de radiofreqüência à ARI ROQUE ADAMS
SANTOS jOSÉ GOUVEA
Superintendente
ATO-N5 16.037, DE ,2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para I1SQ de -radiofreqüência à AGROPECUÁRIA SCHNEIDER LOGEMANN LTDA
SANTOS-JOSÉ GOUVEA
Superintendente
ATO N2 16.038, .DE 2 PR ABRIL DE 2001
Outorga autorização para:uso de radiofreqüência à AENAL,
DO SCHWALM ECKERT
SANTOS JOSÉ GOUVEA
SUperintendente
ATO N? 16.039, DE 2:PE ABRIL DE 2001
Outorga auterliação .para uso de radiofreqüência à POLI,
MAT-SERV. DE LImp.., PORT. E MANITTENCAO LTEA
SANTOS JOSÉ GOUVÉA
Superintendente
ATO Ne 16,040, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqiiência à COO,
PERATIVA REGIONAL:DE 'ENERGIA -E DESENVOLVIMENTO
IJUI LTDA
.
•
SANTOS JOSÉ_GOUVEA
Superintendente ,
ATO Ne 16.041, DE 2 DE ABRIL-DE 2001
Outorga autázação rara uto de radiofreqüericia PREFEITURA MUNICIPAt'DES,APUCÁIA :DO SUL
••
-.,--=-SANTOS-JOSÉ GOUVEA
Superintendente

- -.-
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ATO N5 16.042, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência à EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DO SUL LTDA
SANTOS JOSÉ GOUVÉA
Superintendente
ATO N5 16.043, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência à ROTHA
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANCA LTDA
SANTOS JOSÉ GOUVÊA
Superintendente
ATO N5 16.044, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência à ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA
SANTOS JOSÉ GOUVÊA
Superintendente
ATO N5 16.045, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência à TOP SAFE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
SANTOS JOSÉ GOUVÊA
Superintendente
ATO N5 16.046, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Outorga autorização para uso de radiofreqüência à ALCOA
ALUMINIO S/A
SANTOS JOSÉ GOUVÉ.A.
Superintendente
(Of. El. n 204/2001)

Escritório Regional em São Paulo
ATO 1%15 16.059 , DE 2 DE ABRIL DE 2001
Decreta a extinção da Autorização para uso de Radiofreqüência e, como conseqüência, da respectiva permissão do Serviço
Limitado, de caráter restrito e para uso próprio, anterior à Lei Geral
de Telecomunicações, das entidades a seguir relacionadas, por estarem com as respectivas Licenças para Funcionamento de Estação
com o prazo de validade vencido, com débitos junto ao Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações - Fistel, e por descumprimento
reiterado de compromissos assumidos:
SERVIÇO: LIMITADO PRIVADO
PROCESSO
FISTEL
ENTIDADE
29100.170662/80 02030052108 ATIIOS CARLOS PISONI
29830000374/92 02032147220 AUTÊNTICA RECURSOS HUMANOS
LTDA
29100.000464/91 02031829602 CAESAR COMERCIAL LIDA
29100.000868/87 02021419509 CARLOS EDUARDO PETRINI
29100.001032/85 02020352125 CARLOS ROBERTO BAZANINI
29100.180462/80 02030379308 CELIO HONORIO
29100.18019480 02030381701 CEREALISTA.TAVARENSE LTDA
29100.17 1623/81 02030084484 CICERO SOARES LEMOS
29100002686/86 02021269272 CLAUDINEI PEREIRA
29100.002792)84 02020208601 CLODOM1140 CELSO CASTRO
29100.000684/85 02020318296 DARCI BARCELOS
29100.17 45 43/83 02030117323 DARCY GONÇALVES JUNIOR
29100.002856/84 02020213435 DAURO NUNES DOS SANTOS
29100.000188/89 02021590518 DECIO RIBEIRO-LEMOS DE MELO
29100.001624/91 02031888021 DEFENSE SERVICOS DE VIGILÂNCIA
E SEGURANCA LTDA
29100.002855/86 02021417050 DEVANIR DE SOUZA
29100.002190187 02021390349 DIEHL DO BRASIL METALÚRGICA
LTDA
29100.001926,86 020209414 65 DIOGO CANOVAS BENTTES
29100.002402/88 02021683443 DIONISIO SAVIO
•
29100.000115/85 02020284707 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS FRANCOLIN LIDA
29100.002137/86 02021088723 DJAIMA SILVA ALENCAR
29100.000897/85 02020325900 DORVALLNO APARECIDO DEDONE
2910017436681 02030127396 DRAGAGEM BARRINHA LTDA
29100.123872/79 02030127981 DUERCIO REIS
29100.000130/86 02020827174 DULCEVAL ANTONIO LUIZ
29100.172722/82 02030131407 EDMUNDO BARBOSA .DE FREITAS
NETO
29100.001783/85 02020454980 FABIO DE ANDRADEPERES
29100.114862/79 02030154105 FERNANDO AVELINO CORREA
29100.032760/73 020301799 49 HABIB REZEI(
=830.001052/92 020329912 41 HARAS GRAMADO S/C LTDA
29100.170219/83 09030093404 HONORIO AMADEU
29100.002318/84 02030190241 HUMBERTO TAROZZO FILHO
29100.001962/88 02021616924 LBALSAIR ALVARENGA
29100.075279/74 02030201200 INTER-TRANSPORTADORA -INTERCONTINENTAL LTDA
50830.001984/92 02031421198 IRANILDES LEITE
29100.173443/82 02030203670 IRMÃOS TENGAN LTDA
29100.170502/80 02030206108 ITAVINO SCHIAVETO
29100.003359/84 02020212463 IVANDER CORSO

29103.043211/77
29100.044624/77
29100.003265/84
29100.078881/76
29100.036897/77
29100.001680/86
29100.031528/74
29100.001114/85
29100.003219/87
29100.000793/87
29100.001352/89
_29100.000775/89
29100.172421/82
29100.003339/84
29100.114033/78

02030207829 IZALBERTO LEMA 'BARROS
02030208639 JACOB STEIN
02020238268 JAMES BARBOSA
02030210706 JASPER BRESLER
02021357124 JOAQUIM BARONGENO
020209[51l1 -JOAQUIM QOMES-DA SILVA
02030223271 JOAQUIM VALENTE GOMES
02020374013 JOAQUIM VELOSO DÁ SILVA
02021411362 MEL FERES DE PAULA
02021419266 JONE HUMBERTO GUERREIRO
0203168 4531 JORGE JERONIMO BEZERRA
02031738720 JORGE LUIZ BONNA
02030=5649 JORGE MENDES
0202023 6052 JORGEYAMANISKI FILHO
02030224758 JORGEEDUARDO
AGUIAR DE BAR.
ROS
29100.003341/84 02020379406 JURACI MANOEL FERREIRA
29100.128597/79 02030252530 JUVENAL LEMOS
29100.002775/88 02021707806 , KAZUO .MORINO29100.174690/82 02030253855 KEISUKE KORIM
29100.000139/86 02020 645572 LAERCIO ROSSANI •
29100.002005/85 02020459515 LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA
29100.176714/80 02030259977. LESTEDISTRIBuTbORA DE BEBIDAS
,LTDA
29103.001482/85 02020411903 LIMPADORA CALIFORNIA.LTDA
29100.076576/76 02030261017 LINNEU CARLOS -DE SOUZA-DIAS
29100.00089691 02031862570 LLOYDS BANIC PLC
29100.170959/81 02030262099 LOURENÇO FERRARI
29100.001724/84 02030263060 •LUCIA.CARMEN DE MEDO RE2vIELLI
29100.173453/83 02030263818 LUCIO DE LAURENTIZ
29100.170988/83 02030263907 LIRGI FORNONI
29100.003703/85 02020350939 LUIZ ALBERTO. MACHADO. DIAS
29100.002259/86 0202095 0294 LUIZ ANTONIO .ALCALDE
29100.175079/81 02030264709 LUIZ ANTONIO FABIANI DE BAR,
ROS
29100.038314/77 02030265608 LUIZ BOTITNO
29100.000325/87 02021418456 LUTZ CARLOS PEREIRA
29100.180052/80 02030266671- LUIZ CARLOS SALVADOR
29100.001564/86 02020946181- 'LUIZ CARLOS 2ANIBONI
29100.002559/84 02020194970 :LUIL-CASArxy-ANTONIASSI
29100.180661/80 02030267481
DE-OLIVEIRA PAIVA
29100.002492/88 02021706915 LUIZ.FERNANDO . SILVA LOBO
29100.002913/85 02020636444 LUIZ GONZAGAFFRREIRA
29100.032771/74 02030268534 LUIZ HENRIQUE ESCUDERO
29103.002888/86 02021150208 LUIZ HUMBERTO ALVES. DE QUEIROZ .
29100174145/83 02030269182- LUIZ MARINCEK .
29100.115204/78 02030269 697 LUIZPERETTI
29100.115192/79 02030270199 LUIZ ROBERTO LEOPOLDO E SILVA
'FERRA°
29100.000739/89 02021706672 LUIZ ROBERTO TORMIN ARANTES
29100.001576/85 02020418 673 -LUTERO EDUARbb *Dos REIS
29100.170712)82 02030276120 MANOEL GOMES DOS SANTOS
29100.040962/77 0203029 9090 MOACYR DE ALENCAR
291010.174635/81 02030301418 MOYSES ISPÉR. FILHO
29100.000077/86 0202082 3772 NAOMI MOGAMI SHINDO
29100.002171/86 02021268977 NELSON CANFIETT1 POSTIGO
29100.085018/75 02030310328 NICOLAU CURY 29100.000497/88 02021337960 NORIVAL.FAMIROS
29100.173976/83 02030315206 OGACIR PEDRO BOZOLI
29100.175205/81 02030315397 OIGEN IESKE
29100.123399/79 02030321010 . OSCAR DE MELLO NUNES
29100.105680/78 0203032 4035 OSWAIDO •MASCAROS
29100.173427/81 02030125279 OITO- DIBBERN
29100.002560/88 02031823 248 PEDREIRA. CRESCOUPE LTDA
29103.170579/81 02030340154 POLIPEL:EMBALAGENS LTDA
29100.044829/77 02030343846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
29100.170433/83 02030347 161 PROVAL - SEGURANCA.E TRANSPORTE DE VALORES S/C tTDA
29830.000856/92 02033038220 TELEATLÁNTIC COMERCIO E MONITORIA ME ALARMES LTDA
EVERALDO GOMES FERREIRA
Gerente
ATO 1,15 16.060; DE 2- DE Al3RIL DE 2001
Decreta a extinção da Autorização para .uso de Radiofreqüência e, como conseqüência, da respectiva permissão -do Serviço
Limitado, de caráter restrito e .para.uso próprio, anterior à Lei 'Geral
de Telecomunicações, das entidades a seguir relacionadas, por estarem com as respectivas Licenças para Funcionamento de Estação
com o prazo de validade .vencido, com débitos junto ao Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações - Fistél, e por descumprimento
reiterado de compromissos assumidos:
SERVIÇO: LIMITADO PRIVADO
PROCESSO
FISTEL
ENTIDADE
29100.173346/82 02030008974 AGRO INDUStitIAL E COMERCIAL
GUARANI LTDA
29100.005443/87 02021265285 ALECIO SIAS!
29100.030404/87 02021264203 ANEQUIM AGROPEGISARIÁ LTDA
29100.000813/85 02020351153 'ANGELO dENNARO GAMO
29100.002764i80 0202140114 ,ANGF.1.0 pASToRI
53830.001215/96 02021k85=5 ANISIO-BRAGA
29100.128924/79 02030030126 AN_TERO SALAtAR
ek,

n

pã-á

29100.001766/89 02021594009 ANTONIO BRAZ ZONPA
29100.001810/84 02320206307 ANTONIO CAETANO
29100.036991177 02030032093 ANTONIO CANDIDO DE PAULA
29100.001845/86 02020949016 ANTONIO CARLOS BICUDO
53830.000805/95 50000346608 ANTONIO CARLOS CORBUCCI
29100.001923/86 02020940493 ANTONIO CARLOS' MOIMAZ
29830.000609/92 020329 939 61 ANTONIO JOSE LEITE GONCALVES ME
50830.000398/93 02033517977 ANTONIO JOSE SOARES DE MORAES
29100.002861/86 02021420191 ANTONIO LAUDEMIRO BOTEZELLI
29100.170539/82 50000067806 ANTONIO MARTINS
29100.002046/85 02020415739 ANTONIO MARTINS FERREIRA
29100.175181/81 02030042722 ANTONIO SANCHES
29100.000470/9 L 02031743562- .ARTHUR CARLINI SUNIOR
29100.032013/75 -02030050407 ART. MOREIRA RIBEIRO .
29100.001166/87 02021442403 ASSOCIACAO .BRASILEIRA-DOS
CRIADORES DO CAVALO ARABE
29100.003479/84 02020320940 AsSOCIACAO CENTRAL GUAIRA DE
RADIOCOMUNICACAO29100.001000/87 02021152162 ASSOCIACAO -DAS MARINAS DO LITORAL NORTE ASSOMAR
29100.001296/91 02031922068 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS
DO -RESIDENCIAL -ESPLANADA DOSOL
•
29100.117856/79 02030351802 ATA1DE SANDOvAL MOREIRA
29100.172549/83 02030052057 AUGUSTO NASCIMENTO TULHA
29100.122208/79 02030054305 AUTO TOUR ASSISTENCIA AUTOMOBILISTICA
29100.179637/80 02030054909 AVELINO ALVANO-RODRIGUES MO29100.001564/88
29100.128185/79
29100001138/89
29100.170972/80

02021586910 AYLTON-SMANIOTIO
02030064530 BORINA PECUÁRIA -LTDA
02021585433 BOTURRU S/A.
02330066230- BRASGRAINS CORRETORA DE MER•
CADORIÁS-S/C
29100.173067/81 -02030069 175- CÁFEEIRA ALTA MOG1ANA. LTDA
50830.002231/92 -03332230470 CAMBUCI S/A
29100.118437/79 02030072206 CARLOS-ALBERTO 'MON1CI BARRI°.
NUEVo
29100.110152478 02030072559- CARLOS-ANTENOR -CONSON1
29100;000203/84 02030072710 CARLOS- ANIONIO RAMOS
29100472015/83 02030080225 GEMIRO BRUDER
29100.000055/84 02030087076 CLAUDIN0 -MARÇAL MARQUES
29100.171260/83 02030088633- CLODOMIRO CONSTATINQ BOREITI
29100171933/81 92030088803 CLOIZOETIL SOLVENTES ACETICOS
S/A
29100001487/84 02030094447 COMPANHIA AGRICOLA CONTENDAS
29100.112984/79 02030098272 COMPANHIA.DE PARAFUSOS E METALURGIA SANTA. ROSA
29100.171206,81 02030108251 CONSTRUTORA LR LTDA
29190.179582/80 02030116009 DANIEL DA COSTA E CIA LTDA
29100.102638/78- 02010117404 ARIO DE ABREU PEREIRA JUNIOR29100.000786/91 02031792776 DEFENDER.ASSESSORIA E PLANEJAMENTO-DE SEGURANCA -EMPRESARIAL
29100.0515 14/8 6 02020941869 DEJAIR GARCIA
29100.173526/81 02030119024 :D
EL:AIR STABILE
29830.000406/9? 02032971054 DEMOLIDORA_ DIZE LIDA
29100.179397/81 020301203 83 DESATERRA TERRAPLANAGRM S/C
29110.170023/83 02030123056 DI0d0 DA SILVA
29100.000769/86 02020899400 DOMINGOS - PEROSSO- NETO29100.002218/84 02030132470. EDUARDO BARBOSA DE CASTRO
PRADO
•
29100.000075/86 02020828812 EDUARDO IDELANFIESE
2910.002669/86 01021128024 EDUARDO LANE
29100.000399/88 02021354547 EDUARDO ROSSATO
29100.000898/85 02020326396 EDVAR. ANTONIO CURTI.
- 29100001823/88 02021357 481 ELIAS FERREIRA CARDOSO
29100.001522/85 02020372401 ELPIDIO-PERES
•
29100.173077/82 02010136700 ELZA IIELENA.GUIMARAES BAPTISTA
29100.082442/7.7 02010116240 poluo, ÈoRENtiNo RATTISTELA.
291043.000454/85. 02020326124 EMpRESA, DE IRANSFORTES-CESARI29100.06744/78. -02030140066 -E64PRESA DE TRANSPORTES SONDIMAR LTDA
29100.001513/86 132020920115 ENIO AN173Ni° FINOTIT GARBELLI
29100.000409/84 .02030142948 ENIO CARIM SULEIMAN
29.100173494/82 0203014480e ERNESTO SITTA.
29ioõ.op2s6U) 85 02020466058 ESTRUTURAL MONTAGENS 'REM,
PREENDIMENTÕS-LTDA
2610001438/84 02030147079 EUCEIDESDAMIANITEDRINOLÁ
29100000903185 02020283212 EUDES COUTINI-10 DE ABREU
29100001065/85 - 02020372584 EURIPEDES-SANTESSO
29100032650/86 Q2021265870 'EURIVALDO JESUS RIBEIRO
29118.000267/86- 0=30148193- EVARIST6COLUMBANO
291030322
ITDA
. • , 68/84 1)2020198571 EXPRESSO SANTA FATIMA:
i00.091277187 02021294541_ 'EXPRESSO TRANsRmic LIDA
29100.0346/87 -:-.02021294200- -EZEQUIEL EDMOND: NASSER291001360072/86 010.10622955 FE121 •4ÃO PORTES jUl4QUE1RA
29100.000015/91'D 0202159206: ETAT po s p,..kn., S/A
..1100.0132353/0 :0202114056.fRffi;.ktácip,:BFtF7Dii
.-29100,001799/85: . 02020459353, .~CtscotiliDliEls-DE-GAmIps
,
50030.009035/92 ., 02•33N8144O -FRANCIS&DEIÁBSISALMoEs
1-1-gçtEAP.-ri-.!139)
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29100001715/87 02021408736 GERALDO BUZINARDO
29100.002424/84 02020206579 GIOVANNI PALOMBO
29100.174773180 02030178381 GUARDA NOTURNO DE ATTBAIA
29100,003487/84 02020246872 GUIDO DE CAMARGO PENTEADO
SOBRINHO
29100.000041/91 02031918621 HUMBERTO KIKUDA
29100.034255/75 02030205532 ITAPEVA FLORESTAL LTDA
29100.003472/84 02020280540 JOAQUIM MARQUES DE-OLIVEIRA
29100.174401/82 02030223603 JOHANNES WILLIBRORDUS RUITPR
29100.002809/86 02021150976 JORGE EUGENIO THOME ALVES
29100.171162/83 02030225304 JORGE JUNQUEIRA FRANCO
29100.170543/81 02030250597 JOVIANO SAMPAIO DA SILVA
29100.001827/86 02021093484 JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA JUNIOR
29100.002069/87 02021282376 JULIO TUCCI
29100.1705/82 02030252450 JUVENAL COSTA DE OLIVEIRA FILHO
50830001728182 02032787202 LORD SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL
29100.032489/86 02020949369 MARIA RAPATONI GALVÃO
29100.001689/89 02031738216 MÁRIO DE SOUZA MOREIRA
50830.001292)92 02032971216 PAULO SHUITI YAMAMOTO
29100.001771/87 02021277615 SYLVIO ANTONIO ZUPO GRIECO
29100.002617/88 02021603601 VITFORIO ANTONIO MARCELO BISEC.

EVERALDO GOMES FERREIRA
Gerente
ATO N.= 16.061, DE 2 DE ABRIL DE 2001
Decreta a extinção da Autorização para uso de Radiofreqüência e, como conseqüência, da respectiva permissão do Serviço
Limitado,_de caráter restrito e para uso próprio, anterior à Lei Geral
de Telecomunicações, das entidades a seguir relacionadas, por estarem com as respectivas Licenças para Funcionamento de Estação
com o prazo de validade vencido, com débitos junto ao Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações - Fistel, e por descurnpriniento
reiterado de compromissos assumidos:
SERVIÇO: LIMITADO PRIVADO
PROCESSO
FISTEL
ENTIDADE
29100.030665/87 02021421910 AGROPECUARIA JACIARA LTDA
29100.001385/84 02030013030 AGROPECUARIA MALABAR LTDA
53830.001599/94 02033665062 AGROPECUARIA OITO - PONTAS LTDA
29100.030819/85 02020351404 AGROTECNICA GENARO_LTDA
29100.171278182 02030016489 ALBERTO ALVES DA FONSECA
29100.141183/80 02030017612 ALCEU DE SOUZA COELHO
29100:180028/80 02030019909 ALCYR GARCIA DA SILVEIRA
29100.174417/81 02030021059 ALFESIO AGNESINI
29100.171292/80 02030024155 ALVES AZEVEDO S/A COMERCIO E
INDUSTRIA
291130.000841/91 020318 67709 AMANTINI AMANTINI LTDA
29100.115058/79 02030026280. AMORACYR JOSE COSTA
29100.000603/86 02020897032 ANGELO FRANCISCO COIMBRA
53830.000532/94 0203349E015 ANTONIO. ALCEU DE ASSIS
29100.125484/79 02030032921 ANTONIO CARLOS LEMOS DA SILVA
29100.052539/85 02020899167 BEBEDOURO FERTIL PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA
29100177027/80 02030062081. B121 •WITO IVAMAR CAMPOS
29101002299/84 02020197995 I3ENITO-TULL1
29100 00219285 02020642204 BERGAMO COMPANHIA INDUSTRIAL
291001"2499'82 02030063487 BETAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
-LTDA
29100.002911/86 02021152405 BRASIVIL. RESINAS VINILICAS S/A
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EVERALDO GOMES FERREIRA
Gerente
(Of. El. n, 20/2001)

Ministério da Ciência e
Tecnologia
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N2 96, DE 30 DE MARÇO DE 2901
O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciSo I do art. 4° do
Decreto n° 3.644, de 30 de outubro de 2000; resolve:
Art. I° Estabelecer, no âmbito deste Ministério, o quantitativo de vagas dos cargos destinados à reversão, no interesse da
administração. na fonna a seguir indicada:,
I - Instituto Nacional de Pesquisa da. Amazônia - INPAJunt
cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia.
II - Instituto Nacional de Tecnologia = INT, dois cargos de
Assistente em Ciência e Tecnologia. -

III - Museu Paraense Emílio Goeldi, um cargo de Analista
em Ciência e Tecnologia Senior II.
IV - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq, cinco cargos de Analista em Ciência e Tecnologia.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
(Of. El.

87/2001)

Ministério Público da União
MINSTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradorias Regionais
3 ! Região
PORTARIA N5 11, DE 27 DE MARÇO DE 2001
O Procurador do Trabalho, que a esta subscreve, no uso de
luas atribuições legais e considerando: 1°) a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para instaurar Inquérito Civil Público-e
ajuizar Ação Civil Pública, em defesa de direitos difusos e coletivos;
nos -temias do art. 129 III, da Constituição da Remilbica, C/c o art. 83
da Mei Complementar n° 75/93; 2°) o indício de vilolação pela Murticipalidade do art. 37, II e IX da Carta Magna. em ofensa ao
• interesse difuso da massa trabalhadora potencialmente hábil a acessar
Os empregados públicos através de certame, resolve:
Nos termos do art. 84. II, da Lei Complementar 75/93 e 8°.
§1° da Lei 7.347/85: Determinar a instauração de Inquérito Civil Público n° 10/2001, em face do MUNCIPIO DE GUAXUPE, com sede
na Av. Conde Ribeiro-doValle. 68, Guaxupé -MG. CEP37.800-000.
HELDER SANTOS ÁMORIM
(Of. El. 1t5 164/2001)

"der ,JudiciárioTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
11 ! Regiao
PORTARIA N e. 183, Dg 23 DE MARÇO DE 2001
A Presidente do Tribunal Regional do 'trabalho da Ir 'Reuso de suas atrihuiçõealegais,
Conaiderando mie a empresa Tecmacon Construções Ltda,,
vencedora do Processo Licitatóno MA-472/2000, não executou os
serviços de impermeabilização ciá:caixad'água e da laje de cobertura
do prédio sede .deste Tribunal, deixando de curimnr cláusula e:h- talim infringindo assim o disposto na art,87, inciso III, da Lei n.°
8.666/93 é alterações .posteriores, resolve:
Aplicar a empresa Tecmacon Construções Ltda., a pena de
suspensão temporária de participar em licitação, declarando-a impedida de contratar com a administração rlo prazo de 02(dels) anos,
prevista no art. 87, inciso III. da Lei n. 8.666/93-e alterações- pós,
redores o no item 11.6 das Disposições Gerais e Finais do Edital.
gião, no

Juíza VERA LÚCIA CÂMARA DE SÁ PEIXOTO
(Of. El. n, 83/2001)

IIE Irsil 111-11.4C>
S
11UP S LOA-FUI S
Responsável pela divulgação dos atos oficiais dagovemo;
a Imprensa Nacional informa que não possui
representantes comerciais. nem revendedores
autoriz,ados.
Potanto, ela não se responsabiliza por quaisquer serviços
prestados por terceiros ou pela autenticidade de
documentos pertinentes, fornecidos pelos mesmos.
MAIORES ESCLARECNENTOS PELO TELEFONE

0800 61 9900 •
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'RADIODIFUSÃO
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.... . . . . . . .............. . . . . . . . . 6 .
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.EPAS SEAS

RADIODIFUSÃO
SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
AUTORIZAÇÃO PARA-USO DE RADIOTREQUÊNC IA
Finito PEREIRA zawriti E ouTlós

40

. me AizATEL/nly
11.-ÉAgLIA

-ATOS 16059 A 16061, 02.04.2001

TEuccearbacAÇÃo
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RADIODIFUSÃO
SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
ErrniÇÃo DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUIÊNCIA
ATHOS CARLOS PISONI E 0U7105
ANATEL/ERS2

• ASSISTÊNCIA SOCIAL DAAERONÁUTICA
PORTARIA 238, 30-03-2001
FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA
•CMDOAE GAB
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• ATO 16062, 02-04.2001
TELECOMUNICAÇÃO
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DESPACHOS 202 A247, 30.03.2001
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•MI SIF/DRIP.VCA
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-PORTARIA 96 , 30.03.2001
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIÓÊNCIA
EMBAIXADA DA ESPANHA NO ERAS IL.
.1IF SRF/COANA

23,

• ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 26, 02.041001
TAXA DE JUROS
COBRANÇA, RESTITUIÇÃO ou COIRENSAÇÃO DOS TRIBUTOS E cotem MUÇUS FEDERAIS A PARTIR DE
ABRIL/2001
.MI SRF/COSAR

23

• ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 27, 02-04-2001
TAXA DE JUROS
DIVULGAÇÃO DA . TJLE' REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNT190/2001
.MF SRF/COSAR

13-

- ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 3, 02.04.2001
IMPOSTO
EXCLUSÃO Do ..s1XPLES.
kfEMPHIS INFORMÁTICA VIDA
.NE SRF/DRF •13SB

83

• •COMUNICADO -CONJUNTO 28, -18-0790 -REVOGAÇÃO
DECISÃO . CONJUNTA 8, -30.03,2001
•EPHICEN/DC
• CONTRATO DE NOVAÇÃO DE pfvmás DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES E1114111111IS
DESPACHOS, 30 . 03.. 2001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A É 01321.05
°álamo oR REPÚBLICA FEDERATIVA DO ERAS IL
XI G11
' -. CONTRIBUIÇÃO EREVIDENCIÁRIA
,
.
lissiACilo, 27 . 03 . 2001 •.
RETEOAÇÃO DA DATA DO INÍCIO-DAS 02.11TRIBIÚÇÕES, A PERÍODO ANTERIOR:À INSCRIÇÃO DOAUTÓ maio, brown o CORREEPONDINITEReçoinieeno.
,6119368 om

-•coReRieuIÇÃo soem
INSTRUÇÃO NORNATIVA32, 39.03.2001
.
„ ,_
IMPOSTO
.
•
DEDUTIBILIDADE DECUETOS DE BE1N3 E-DIREITOS -DEPORTADOS _
,Er SR! . .. . 6 ....... . ., • .. 6, •6 .... . . . . , . 6 . . .. .. -. . .. , ......
SOLUÇÕES DE CONSULTAS 2 A 22, 14.03.2003.,
IMPOSTO
-- OUTROS

•Rir SIRF/3R?

• ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 5, 02-06-2001
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO
DISCAR-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS TRATORES E IMPLEWENTOS S/A
•MP SRF/DRP-VCA
- ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVOS, 27.03.2001
CADASTRO NAC IONAL DA PESSOA JURÍDICA
ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO
JAIR DOS SANTOS ROCHA
.14F SPE/DRF -VAR
• ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 6, 02-04.2001
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO
ABERRE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LEDA
•11F-SRF/DRE-CTA

• CRÉDITO-SUPLEMENTAI
"DECRITO:8IBINN1ZA0,2913..2001ORÇAM/CROME INVESTIMIi'TO DADMIÃO -

•

ccetÉANETÀ DOCAS DO erma
...... . • .
. Enc. . ...... . .

. , . ........

25
• DECISÃO-CONJUNTA 8,30.03.2001
COMUNICADO-CONJUNTO 28, 18 . 07 . 90 • Ervosa*
......
•MF BACES/DC ..............
. DECISÕES, 02.04.2001
AÇÃO DIRETADE aVONSTITUCICNALIDADE

- 25

• ATO DEC/AJUTÓRIO EXECUTIVO 7,29.03.2001

RETIFICAÇÃO
NT SRF/IRF- ITJ

.

- 26'
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ISSN 1415-1537
- DESPACHOS 202 A247, 30-03.2001
ATO DE CONCENTRAÇÃO ECNellICA
VARCO uTERNATIoNAL,
. . INC E TUBOSCOPE
. MJ ODE

- DECRETO EXECUTIVO 3780, 02-04-2001'
NORMAS DO CERIMONIAL PÚBLICO
ACRÉDIMO DE PARÁGRAFO AO ARTIGO 88
.E1EC
- DECRETO EXECUTIVO 3781, • 02 -04 -2 001
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
REMESSA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
. EXEC

•

um. E arrios
9

• DESPACHOS 34A 116,. RÉ-É3-2001
REPUBLICAÇÃO
. MS ANS /DIFIS

..

-DESPACHOS, 02-04-2001
ESTRANGEIRO
PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VISTOTEEPORÁRIO
VICTOR SUAREI ZARRACINA VALCARCEL E OUTROS.
.14J ENJ/DEEST

• DECRETO SIM NÚMERO, 23-03-2001
MENSAGEM 299, 02 -04 -2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
• PR.

EM PERMANÊNCIA

- DECRETO SEM NÚMERO, 27-03-2001.
MENSAGEM 300, 02-04-2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

ESTRANGEIRO
PEDIDO DE PERMANÊNCIA DEFERIDOVEJA LUISA MONOVE OUTROS
MJ SNJ/DEEET-DPE

- DECRETO SEM NÚMERO, 28-03-2001
MENSAGEM 301, 02-04-2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
•PR

INáIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACL% PEREZ E REZENDE E.017TROS

- DECRETO SEM NÚMERO, 29-03-2001
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DA UNIÃO
CREDITO SUPLEMENTAR
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
. EXEC

7

23

-DESPACHO 168, 02 -04 -2001
ENERGIA ELÉTRICA
REGISTRO JUNTO À 4 ANEEL-4 DE CENTRAL TERMOELÉTRICA
CIA AGRÍCOLA PONTENOVENSE
ANEEL/SUCAG

33

- DESPACHO 169, 02-04-2001
ENERGIA ELÉTRICA
APROVAÇÃO DE PROSETOBÁSICO
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
. MEIE ANEEL/S17CAD •

33

• DESPACHO 262, 02-04-2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DEODONTOLOGIA DE GRUPO - SINOT
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ
, MJ ODE

33

-DESPACHO 634, 05-03-2001
RETIFICAÇÃO
.MSANS/DIFIS

11.

'35

-DESPACHO, 16-03-2001
RETIFICAÇÃO
.MIE SE
- DESPACHO, 27-03-2001
CONTRIBUI* PREVIEENCIÁRIA
RETROAÇAO DA DATA DO INÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES' A PERÍODO ANTERIOR À.INSCRIÇÃO DO AUTÓNOMO, MEDIANTE O CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO
.14PAS GM

13

ENERGIA-ELÉTRICA
DESPAC110'168, 02-04-2001
REGISTRO JUNTO À *WEL . DE CENTRAL TERIEOELIETRICA
CIA-AGRÍCOLA PONTENOVENSE
•INIE ANEEL/SUCAG -

33'

DESPACHO 170, 0204-2Õ01
PROGRAMA ANUAL DE CCNBATE AO DESPERDÍCIO DE E/4E140U ELÉTRICA
APROVAÇÃO
EMPRESA ENERGÉTICA-DE SERGIPE S/A • ENEROIPE
.191E ANEEL/SUREd-

33

DESPACHO 169, 02 -04 -2 001
APROVAÇÃO DEEROJETO BÁSICO
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
. NICE ANEEL/S17CAD

33

ENTIDADE FILANTRÓPICA
DESPACHO, 28-03-2001
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE 'INTERESSE PÚBLICO
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO
ADEBRAS - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BRASIL SUDESTE E OUTROS
11

ESTRANGEIRO
PORTARIAS 290A 296', -O? -.04.-2001
'EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO

9

DESPACHO, 02-04-2001.
EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO
INDEFERIMENTO DE' PEDIDO DE REVOGAÇÃO 00 DECRETO DE EXPULSÃO
.....

....

,

•

..

31
. DESPACHOS, 02-04 -2001
PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VISTO TEMPORÁRIO
VICTOR SUAREZ ZARRACINA VALCARCEL E OUTROS
.MJ-SNJ/DEEST

EM PERMANÊNCIA

DEFINITIVA DEFERIDA
11

DESPACHOS, 02 - 04 -2001
PEDIDO DE PERMANÊNCIA DEFERIDO
VERA LUISA KONOZ E
,MI SNJ/DEEST-DPE

()Enos

26-

26

36

• DESPACHO, 28-03-2001
ENTIDADE FILANTRÓPICA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE FÚNGICO
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO
ADEBRAS AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTOEUSTENTÁVEL DO BRASIL EUDESTE E OUTROS
,MJ SNJ

• DESPACHO, 30-03-2001
REPUBLICAÇÃO
.51S ANVISA/GCAS

DESPACHOS .30- 03 -2 001
CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDAS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A E OUTROS
GOVERNO DA REPISE ICk FEDERATIVA DO BRASIL
.141^ CM

.á0ÃO PEDRO NEVES DIAS
.N.7 NI .4•11.," • ....

- DESPACHO, 15-03-2001
.51ECSM

26

• EDWARD IMAS IKUNDOPU E OUTROS
. Má GM

- DESPACHO, 02-04 -2001
ESTRANGEIRO
EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE EXPULSÃO
JOÃO PEDRO NEVES DIAS
. MJ UM

RETIFICA*

12

RJ. SNJ

• DESPACHO 375, 02 -04 -2001
PETRÓLEO
COMBUSTÍVEL
CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE CONINISTÍVEIS
LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E OUTROS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LEDA

AdmEANP/DG

Ra

DEFINITIVA DEFERIDA

,MF IRB

- DESE5IBARAÇO ADUANEIRO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 14, 02-04-2001
ACORDO INTERNACIONAL
DISPENSA DE FIANÇA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO, PARA GARANTIA DOS TRIBUTOS SUSPENSOS, O DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS IMPORTADOS
.•
NT SRF/COSIT

-DESPACH0110, 02-04-2001
ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA ANUAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA
APROVAÇÃO
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE
,MME ANEEL/SUREC

•

7
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12

• EXP17LSÃO.DE ESTRANGEIRO'
PORTARIAS 290 A 2 96 , 02-04-2001
ESTRANGEIRO
'EDWARD IMASIXII HDOPUÉCIETRO5
.5471714
'DESPACHO, 02-04-2001
ESTRANGEIRO
INDEFERIMENTO. DE PEDIDO
JOÃOQEDRO NEVES bus
.. • ....
•
.M.7 CM . ..

DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE riitt_si'o

.....

I

.....

TORNEUEDOR ADMITIDO Nd 4SICAT4
PORTARIA 74, 30-03-2001
PROVA poRrois-no OADASTRAL •
POLICOPIAS SERVIÇOS, COMÉRCIO É REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS
.
•.
• ........ • ........ • ..
.
.MPOG SLTI/DLSG .
....... •

•

• ...........
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- Fomo DE SAÚDE DA AERONÁUTICA

• EMBACEI( 299, .02-04-2001
DÉ.C.RETO SEM NÉMER0,23-03 • 2001
ENCÁMIN~TO AO CONGRESSO NACIONAL
:PR

PORTARIA-238, 30-03-2001
ASSISTMCIA'SOCIAL DA AERONÁUTICA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA
, CMDOAE GAB

13
• MENSAGEM 300, D2-04r-200i.
DECRETO SEREM:
- ERD, 27-03-2001
.ENC.AMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL.
; PR

e

-MENSAGEM 301, 02 -04,2001
DECRETO. 8E11E151173RO, 28 - 03 -2 001
ENCAMINHAMENTO AO commaeo NACIONAL

• IMPOSTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA 32, 30-03-2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DEDOTIBILIDADE DE CUSTOS DE BENS E DIREITOS IMPORTADOS
.MP SRF

17

INSTRUÇÃO NORMATIVA 34, 30-03•2001
REGULAMENTAÇÃO DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
.MF SRF

3D

SOLUÇÕES DE CONSULTAS 2 A 20, 14 . 03 -2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
"PIS/PASEP • E OUTROS
.MF SRRF/3RF

23

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 3, 02-04 -2 001
EXCLUSÃO DO 'SIMPLES'
MEMPHIS INFORMÁTICA LTDA
.MF SRF/DRF-BSE

23

EMBACEM 302, •02 . 94 -2001
RADIODIFUSÃO
.ENCAMINHAMENTO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL.
RÁDIO OLITHE Fit ARENÁPOL IS LTDA E OUTROS
PR..

8

• IlENSAGEM 304, 02-04-2001
RADIODIFUSÃO
ENCAMINHAMENTO DÉ OUTORGA DE CONCESSÃO AO CONGRESSO NACIONAL
RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA
PE

8

- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DESPACHOS, 02-04-2001
RATIFICAÇÃO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PEREZ E REZENDE E OUTROS
.MF IRO

26

- INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
PORTARIA 11, 27 -03 -2001
INSTAURAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - MG
•MPU MPT/PRT -3R

• MENSAGEM 305, 02-04.2001
RADIODIFUSÃO
ENCAMINHAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO AO CONGRESSO NACIONAL
AM CIDADE DE FORTALEZA LT13A E OUTROS

42

• MICROFILMAGEM
PORTARIA.17, 30-03-2001.
REGISTRO JUNTO AO 'MJ"
. MJ 5140,,
..

- INSTRUÇÃO NORMATIVA 32, 30-03-2001
IMPOSTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
•
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS DE BENS E DIREITOS IMPORTADOS
.MF SRF

11.

17
• NORMAS DO CERIMONIAL ebtago
DECRETO EXECUTIVO 3780, 02 :04-2 001
ACRÉD1116 DE PARÁGRAFO AO ARTIG0.88

- INSTRUÇÃO NORMATIVA 34, 30-03-2001

ImposTe
REGULAMENTAÇÃO DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
SRF

• • .•

20

•

• c ,óà•••••••14l•

- LEI ORDINÁRIA 9649, 27-05-98 • NOVA REDAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 2143 -31 , 02 • 04 -2001
A'XEC

26

1
ORÇAINNTO DE INVESTMENTO DA exáo
DECRETO sei hiNCE130,29 03 -2 001
pteeIera SUPLEMENTAR
CONPANHIA DOCAS DO CEARÁ
EXEC.
...
.
........

- MEDIDA.PROVISULl 2143-31, 02 -04 -2001
LEI ORDINÁRIA 9649, 27-05-98 • NOVA REDAÇÃO
. EXEC

.

.

.

...

•

.

... . . .

:129rIiiipirnme969199'DEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUALITICAÇÃO

....

ADEBRAS AGÉNCIA DE DESERIVOLVIMENTO.SUSTENTÁVEL DO BRASIL SUDESTE E OUTROS
MO RNO ^

• MENSAGEM 294, 02-04.2001
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO 'STF"
,PR

• PAPEL comnroxtegis TRIB13TÁRIA^
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO á 06, 03.2001luxou* DE AUTORIZAÇÃO PARA Agnanki NO ulmo. INTERNO
GRÁFICA E EDITORA jORNALISTICA SENTINELA ITU

- MENSAGEM 295, 02 - 04-2 001
MEDIDA PROVISÓRIA 2143-31, 02 -04 -2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

• PAUTA DE ANÁLISE, -13,03.2001

•

11

26

e

- MENSAGEM 296, 02 -04 -2001

RETIFICAÇÃO
• PENALIDADE ADMINISTRATIVA
-PORTARIA 183, 23-03-2001.^SUSPENSÃO TEEPORÁRIADOMIREITO DE LICITAR! CONTRATAR
TECUACON CONSTRUÇÕESITDA
•T01114/PRESI . ,
. . . .....
....... ...... ,

ACORDO SOBRE SALVAGUARDAS TECNOL6GICAS,
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
. PR

MENSAGEM 298, 02 -04 -2001
PROJETO DE LEI
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

.

- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO
DESPACHO, 29-99-2001

.31ENSAGEM293, 29-03-2001
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇõES AO 'STF
. PR

• MENSAGEM 297, 02-04-2001
PROJETO DE LEI
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

• '*.

- NOTA DO TESOURO 24j.CIONAL
PORTARIA 91, 29.03-2001
• OFERTA PÚBLICA
. II? SIM

1

MENSAGEM 295, 02.04.2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
•PR

8

--MENSAGEM 303, 02 -04•2001
RADIODIFUSÃO
ENCAMINHAMENTO DE PERNISSÃO .PARAMECUÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL
FUNDAÇÃO.EDUCATIVA E CULTURAL AREIAS BRANCAS E OUTROS
. PR

• PESQUISA DE MINÉRIO
PORTARIAS 56 A59, 02-04-2001
CONCESSÃO DE LAVRA
ID in9neReçÃo LTDA E OUTROS

e

8

RELAÇÕES 2161 219,-02,04-R001
ALVARÁR3116-A 3133, 30,03-2001 ANTONIO FRANCISCO BORÉCO NETO E OUTROS
.NNÉ DIRK
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st

• PESSOAL
PORTARIA 96, 30-03-2001
CARGO
QUANTITATIVO DE VAGAS DOS CARGOS DESTINADOS A REVERSÃO NOaRTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
.MCT GM
- PETRÓLEO
DESPACHO 375, 02 -04 -2001
COMBUSTÍVEL
CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO COMBUSTÍVEIS
LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E OUTROS COMBUSTÍVEIS-AUTOMOTIVOS
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO.LTDA
MME ANP/DG

- RADIODIFUSÃO

MENSAGEN 302, 02-04-2001
ENCAMINHAMENTO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL
RÁDIO CLUBE nt AMENÁPOLIS LIDA !OUTROS
.PR

33

MENSAGEM 304, 02,04 .2G01.
ENCAMINHAMENTO DE OUTORGA DE _CONCESSÃO AO CONGRESSO EACIOMAL
RÁDIO E IELEVISÃGÉOTIONEALTDA
• PR

• PORTARIA 11, 27-03-2001
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
INSTAURAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - MG
.MPU bIPT/PRT -3R

42

- PORTARIA 17, 30-03-2001
MICROFILMAGEM
REGISTRO JUNTO AO •MJ•
.MJ SNJ

11

- PORTARIA 183, 23-03-2001
PENALIDADE ADMINISTRATIVA
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR
TECMACON CONSTRUÇÓES LIDA
.TRT 11R/PRESI

42

- PORTARIA 2157, 28-06-2000
RETIFICAÇÃO
. MOAS SEBE

27

13

- PORTARIA 74, 30-03-2001.
FORNECEDOR ADMITIDO NO • S ICAF•
PROVA DO REGISTRO CADASTRAL
POLICOPIAS SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA E OUTROS
.MPOG SLTI/DLSG

34

- PORTARIA 91, 29-03-2001
NOTA DO TESOURO NACIONAL
OFERTA PÚBLICA
. ME 5711 -

.26

- PORTARIA 96, 30-03-2001
CARGO
PESSOAL
QUANTITATIVO DE VAGAS DOS CARGOS DESTINADOS A REVERSÃO NO INTERESSE DA ADKIMOTRAÇÃO
. MCI GM

42

- PORTARIAS 290 A296, 02-04-2001
ESTRANGEIRO
EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO
-EDWARD IMASIKUNDOPU E OUTROS
.MJ

- PORTARIAS 56 A 59, 02-04-2001
PESQUISA DE MINÉRIO
CONCESSÃO DE LAVRA
EL MINERAÇÃO LIDA E OUTROS
. ME SE
- PROCESSO ADMINISTRATIVO
DESPACHO 262, 02-04-2001
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ODONTOLOGIA DE GRUPO - -SINCO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIADO PARANÁ
./17 SDE

ATOS 16000 A 7.6005, 30-03-2001
TurcoinucAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TEMPORÁÉIA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO
INTERPRO - INTERNATIONAL PROMOTIONS, ASSESSORIA, CONSULTORIAE PLANEJAMENTO S/C LIDA E
OUTROS. MC ANATEL/fIRF
ATO 16062, 02-04-2001
TELECOMUNICAÇÃO
ÇPENC IA
ADTOISIZA aPARAIJSO -DE ISADIOIRE
ASSOCá 0-DA RÁDIO COMUNITÁRIA ALTERNATIVA

9

k FAMÍLIA
27

-32

MENSAGEM 298, 02-04-2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

40

EX

40

Mágr.../ssà-

ATO 15960, 28-03-2001.
.
TELECOMUNICAÇÃO
AUTORIZA PARAREALIZAÇÃO DEOPERAÇÂO TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCONUNICAÇAo
MUDAS COMMENICATION TECHNOLOGIES
. .. •
, MC ÁNATEL/SRF
ATOS16031Ã 16044-, 02-04,2001
TELECOMUNICAÇÃO
SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUÊNCIA
.
PIDERO PEREIRA ZAMETTIE otaRos'
•MC ANATEL/SPV .
..
. . ..... • .....

, .......

- REGIME ADUANEIRODE ADMISSÃO TEMPORÁRIA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 20, 30-03-2001
PRORROGAÇÃO -DO PRAZO DE VIGÉNOIÁ
1203AIIADA DA ESPANHA NORRASIL
AáSRF/COANA, . ......... , . . ... ,

4 cr

40

,•

ATOS 16059A-16061, 02-04-2001
TELECOMUNICAÇÃO
-SERVIÇO:LiMITADO PRIVADO
EXTINÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOTREQUEXC IA
"
ATROS CARLOS PISOES' E OUTROS
. MC ANATEL/EASP

41

13-

... .. . . .

- RELAÇÓES i21S A- 219, .02 :O4 -2001
ALVARÁS 3116A3133,:30-03-200L
PESQCfIEADE MINÉRIO
ANTONIO FRANCISCO-DO. REGO NETO E OUTROS.
...
.

....,

.....

.
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33
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-12EPUBLICAÇÃO
-DaseAcgos 34 A 86-, 08-03-2001
.145 ANS /DIFIE

29-

DESPACHO, 30- O3 -2001
•MSAMVISAÍGCAS
11

RESOLUÇAO 409, 02'04-20 01 •
VIGI CIAÉAMITÁRIA
CONCESSÃO DE REGISTRO DE MIO/42E1'0S 06NÉRICOS
ASTRA MbICi LIDA E ¡Mito
,Ks.urvIsÁ/tic
- RESOLUÇÃO 45, -O...OW-2001
RETIFICAÇÃO
MIE ANESLOG .....

33

.

..

.,

..

31

.

. , ...

-.RETIFICAÇÃO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 7. 2É'03 -2001 •
. SRF/Ift.p-IT,7 ----------------------------------------------- .
DESPACHO, 15.-03.-20.01

- PROJETO DE LEI
MENSAGEM 297 , 02 -04 -2001
ENCAMINHAMENTO AO CONGRESSO NACIONAL
. PR

..

--RECURSO
M6Rd/0. 20212198, 02- 04 - á 001 E 013TROS
EXPRESA PAULISTA D E TELEVISÃO LIDA E OUTROS
.MF-2CC/2C

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
DECRETO EXECUTIVO 3781, 02-04-2001
REMESSA À SECRETARIA DA RECEITA-FEDERAL
.EIEC
- PROGRAMA ANUAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESPACHO 170, 02-04-2001
ENERGIA ELÉTRICA
-APROVAÇÃOEMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE
.MME ANEEL/SUREC

-MENSAGEM 305, 02-04-2001
ENCAMINHAMENTO bã RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO AO.CONGRESSONACIONAL AM CIDADE DE FORTALEZA LIDA E OUTROS'
. ........
...
.

,Nc

- PORTARIA 238, 30-03-2001
FUNDO DE SAÉDE DA AERONÁUTICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AERONÁUTICA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA
.CMDOAE GAB

- PORTARIAS 47 AOS, 28-03-2001
ASSISTÊNCIA SOCIAL
APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO
MUNICÍPIO DE LUZIÃNIA - GO É OIITROS
.MEAS SEAS

8

MENSAGEK-303, 02 -04 -2 O O1
ENCAXINIIAÉMIO DE PERMISSÃO PARA EXECUÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL AREIAS BRANCAS E OUTROS
.08

n

DESPACH0,16 . 03-2001 .
. - ...... . .
..NTE
PORTARIA 2157; 28-06 - 2000.MPAS SEAS
DESPACHO 634, O5 - 03 2 O01

..

.
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RESOLUÇÃO 45, 01 -02 -2001
.MME ANEEL/DG

33.

PAUTA DE ANÁLISE, 13-03-2001
.MPOG GM

34

- SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
ATOS 16031A 16046, 02 - 04 -2001
TELECOMUNICAÇÃO
RADIODIFUSÃO
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUENCIA
PIETRO PEREIRA ZANETTI E OUTROS
. ANATEL/SPV
ATOS 16059 A 16061, 02-04-2001.
TELECOMUNICAÇÃO
RADIODIFUSÃO
EITINÇÃONE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUENCIA
ATROS CARLOS PISONI E OUTROS
• MC ANATEL/ERSP

41

SOLUÇÓES DE CONSULTAS 2 A 20, 14 -03 -2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO
..PIS/PASEP • N OUTROS
.kff SRRF/3RF

-

TAXA DE JUROS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 26, 02-04-2001
COBRANÇA, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÁO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇEES.FEDERAIS A PARTIR DE
ABRIL/2001
.MF SRF/COSAR
ATO DECLARATÓRIO EXECITTIVO 21 , 02 -04-2 001
DIVULGAÇÃO DA . TJLP 'REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO! IMNI10/2001
.911' SRF/COSAR
TELECOMUNICAÇÃO
ATOS16000 A 16005, 30-03-2001
RADIODIFUSÃO
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TEMPORÁRIA.DE EQUIPAKENTOS DE RADIOCOMUNICA,
çÃo
INTERPRO - INTERNATIONAL PROMOTIONS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E puna/UNTO S/C LTDA E
OUTROS
.1dC ANATEL/SRF

23

'

23

23

40

ATO 16062, 02 -04 -2 001
RADIODIFUSÃO.
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUENCIA
ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA ALTERNATIVA FM
. MC ANATEL/SSCM

40'

ATO 15960, 28 -03 -2 001
RADIODIFUSÃO
•
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOKUNICAçÃo
MUDAS COMMUNICATION TECHNOLOGIES
. MC ANATEL/SRF

40

ATOS 16031 A 16046, 02-04-2001
RADIODIFUSÃO
SERVIÇOLIMITADO PRIVADO
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOINEQUENCIA
PIETRO PEREIRA ZANETTI E OUTROS
. MC ANATEL/SPV

40

ATOS 16059 A16061, 02-04-2001
RADIODIFUSÃO
SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
EXTINÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUENCIA
ATHOS CARLOS PISONI p OUTROS
.MC ANATEL/ERSP

41

- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RESOLUÇÃO 409, 02 -04 -2001
CONCESSÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS
ASTRA MÉDICA LTDA E OUTRO
MS ANVISA/DC
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N° 1131
Processo n° 08200.009614/2001-69-SZRA/CCA
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral do DPF
/nteraamado: UNIANICO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. Agência PAR
Guanabara Dieral
Aprolio o pronunciamento consubstanciado no Parecer
012/45AB/DP/DM•
da 15.03.01, para negar provimento ao recurso- apresentado, mentindo a
punição aplicada à *apresa, através da Portaria n°- 1841/DCSP/COCP/DM
publicada no D.O.U. da28.12,00.
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Ministério da Justiça
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL
Em 30 de março de 2001
R° 1127
Processo n° 08200.000513/2001-65-SERA/MA
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor-Garal do DPF
Interessado: BANCO BRADZSCO S/A. Agência Vila Mathiaa
Aprovo o pronunciamento consubatanciado no Parecer n° ao/can/DGASPr,
da 15.03.01, para negar provimento ao recurso " apralentado, mantendo a
punição aplicada à empraza, através da Portaria n° 1438/DCSP/CGCP/DPF,
publicada no D.O.U. de 28.12.00.
N° 1128
Processo n° 08200.033272/2000-50-SERA/CCA
Recurso Administrativo ao Diretor do DpF
Assunto:
Interessado: BANCO BRADESCO S/A. - AG. MONGAGUA
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer h° 0033/GAB/DG/DPF.,
de 13.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da portaria n° 1230/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
14° 1129

Processo n° 08200.000501/2001-31-SERA/CCA
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Interessado: BANCO DO ESTADO DA BANIA S/A. - BANES AZ. IMA/ Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer h° 0020/GABMG/DPF,
de 13:03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1730/0CP/DP5, publicada
no D.O.U. de 28.12.00.

N° 1.130
Processo n° 08200..000514/2001 -18 -SERA/CCA
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral do DPF
Assunto:
Interessado: BANCO BRADESCO S/A. Agência Vila Diva
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 11/GAB/DG/DPE,
de 15.03.01, para negar provimento ao _recurso apresentado, mantendo a'
punicão aplicada à empresa, através da Pártaria n° 15 n37/DCSP/CpCP/DPF,
publicada no D.O.U. de 28.12.00.

N °11-32
Processo n° 08200.933226/2000-51-8BRA/CCA
Assunto:
Racunio AdmiMiatrativo aoAiiretor .,Getal. donpF
1'16're/talado: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 3/a. ~nela Machado
Aprovo o pronunciamento consubstanciado nó Parecer n° 13/43/DG/DPF,
dm 15.03.01, para negar provimento ao recurso ~emantado', mantando a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n 944/ócsp/cocai/ppr,
publicada no 0.9.0. à. 27.09.00..

N!- 1133

Processo n° 08200.000616/2001,25-SERA/CCA.
Pecürso Administrativo ao Diretor do,DPF
Assunto:
AG. PAB VARIG II
Interssaado: UNIBANCO - UNIÃO DE BARCOSBAWLICIADS a/a.
Aprovo o pronunCianiento consubstanciado no Pareoer n° 036/PAR/DG/DM
-de 14.03.01, para negar proviáénto ao recurso apresantado, Mantendo a
punição aplicada à ~rosa, através da Portaria n° - 1846/càcP/DpF, publicada
no D.O.U. de 28.12.00.
N° 1134

Processo
08200.000610/201-58-SERA/OCA
Assunto:
Recurso Administrativo ao.Dirator do DPF
Interessado: UNIBANCO UNIÃO DE BANCCO'BRASILEIROS S/A. - AG. PAR WRITZ
MARTINS
Aprovo o prontinciaMento consubitanciado no parecei n° Oas/Gro/no/rner,
de 14.03'41, Para Migar provireento ao recurso apiasantadO, aantanció a
punição aplicada à -ampresa, através da Portaria n° a840/CGCP/DPF, publicada
mo D.O.U. de 28,12.00.
N°1135
Procesiom° 08200,000617/2001-10,SERA/ÇCA,
Recurso Administrativo ao Diretor do:DPF
Assunto:
Interessado: UNIBANCO - UNIÃO DE ~OS BRASILEIROS S/A. -Ag, -PAR GATE
POURNET
Aprovo o pronunciamento consubstanciado mo Parecer n° 0034/00i/DG/DPF,
de 19,03.01, para negar-provimento ao recurso apramantado,. Mantendo a
punição aplicada à *apraza, através da Portaria- ri° 1837/CáCP/DPF, publioada
no D.O.U. de 28.12.00.
N°1136

Procasáo n• 08200.00Q600/2001-12-SERA/CCA
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral dó npr
~unto:

Interessado: "BCN - magoo DE CREDITO NACIONAL S/A. Agência AV. João Naves da
Ávila, 1730.

Aproiro, ó pronunciamento conainbetarioiado mo parecer n° . aa/cuOinc/orr,
dm 15.03.01,. para negar provimento- ao recurso apresentado, Mantende a,
punição aplicada à empraza, através da -Portaria n° 1781/DCSP/CGCP/DPF,
publicada no D.O.U. da 28.12,00.
*g 1137
Processo

n°

98200,033341/2000-25-SZ- RA/CCA

Assunto:
Reourgo-Adminietrativp,ao Diretor-Geral doMpF
Interessado: ecg -lanco.nit cnioxTo NACIONAL S/A. Apagai& França

Aprovo- o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° ou/cais/oWorri
de 14.03.01, para -negar provimento ao reCurad apresentado, mantendo
puniçáo aplicada é empresa, através da Portaria n° 1234/DCSP/CGCP/DM
publicada no D:O..U. de 27.04,00.
N° 1138
Processo n° 08200.033334/2000-5é-5BRA/CCA
RaCurio Adáinistrativo-ao-Dirator-Paral do -DP!
Assunto:
Interessado t BANCO mi CRÍDITO NACIONAL S/A.AgiociaPAI Alatoai

- á Parecer n°- 04/pars/np/ppr,
Aprovo o pronunciamento consubstanciado h
csn 14,03.01, para negar provimento a0 recurso apresentado, imantando a
~irão apliáada e eeprega, através da, Portaria m° 1190focap/cpcp/ppr,
Publicada no_D.O.U. de 27.04.00.
N0'1139

Processo a° 00200,033342/2900-70-SERA/CCA
Recursó Administrativo aq Diretor-Geral do DPF,
Assunto:
Intereagado: áagcp talecpápia.O NACIONAL S/A. Agência P53 Alectro Aço Altone
Aprovo o pronunciam-antó consubstanciado no parocor n° 001/GAB/DO0P1',
de 14.03.91,, para pagar PrOvilenè0 ao recurso aPro aaat140 , , Mantendo A
punição aplicada e *alme jai atraVea da. Portaria n • 11-91./DCSOCOCe/PPF,
Peblicadaao:D',00 . 4a 27,94.00.
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11° 1140

Processo n° 08200.000599/2001-26-SERA/CCA
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor-Coral do DP!'
Interessado: BANCO DM CREDITO NACIONAL S/A. - BCP, Agência Santo André
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° oismanincinpr,
da 15.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, Imantando a
punição aplicada à empraza, através da Portaria n° 1946/DCSP/COCP/DPF,
publicada no D.O.U. de 28.12.00.
N°

1141

Processo n° 08512.014859/2000-46 -MIMEM/SP
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral do DPF
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A. Agência serra Azul
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 005/cAsincinsr,
da 14.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à emprega, através da Portaria n° 1328/DC8P/COCP/DPF,
publicada no D.O.U. de 27.09.00.
tir 1142

Processo n° 08512.014858/2000-00 -DEMSP/SP
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral do DPF
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A. Agência Taiúva.
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 008/GA8/DO/DPF,
de 15.03.01, para nagar provimento ao recurso apresantado, mantendo a
punição aplicada à emprega, através da Portaria n° 1335/DCSP/CGCP/DPR,
publicada no 0.0,0. de 27.09.00.
W

L143

Processo n° 08512.014855/2000-68 -DELISP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A. Agência Monta Azul Paulista
(0115-5).
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 007/GAA/DG/DP7,
de 15.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1334/DCSP/MCP/DPF,
publicada no D.O.U. da 27.09.00.

or.
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$° 1152
Processo n° 08512.014849/2000 -19-DELESP/SP
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor do DPI'
Interessado: Rossi,. CAIXA NOSSO BANCO S/A. -AG. GUARÁ
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 029/GAB/DG/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1336/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
N0 1153
Processo n° 08512.014852/2000-24-DELESP/Sp
Assunto:
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 8/A.-AO. BATATAIS
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 0016/GA3/M/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, Nimbando a
punição aplicada à ampresa, através da Portaria n° 1330/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
Ir 1154
Proomego n° 08420.007971/2000-50-SR/DPF/R31
Recurso Administrativo ao Diretor-Geral do-DPF
Assunto:
Intareaáadb: SM - szsrsmA OSTENSIVO E TRANSPOREI DM VALORES LTDA.
Aprovo o pronunciamento consubstanciado nó Parecer n° 002/GA3/M/DPF,
da 14.01.01, para negar provimento ao recurso apresentado, emantando a
punição aplicada à empre ga, através da Portaria n° 1136/MSP/COCP/DPF,
pedal/cada no D.O.U. de 27.09.00.
M° 1155
Processo n° -08420.007971/2000 -50 -BR/Dpriem
Recurso Administrativo ao 'Diretor-Geral do_DPF
Agaunto:
' Interessado: 905 - SISPAMA-OSTZMIVO TRANSPORTE DA VALORAS LTDA.
Aprovo ó pronunciamento congubatanciado no Parecer rt • 006/CA3/M/DPF,
de 15.03.01, para negar, provimento ao recurso apresentado, imantando a,
punição aplicada e ~prega., através da Portaria n° lisee/ncse/cacripsr,
de- 27.09.00.
publicada
IV 1156

N° 1144
Processo n° 08512.014861/2000-15-DELESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA. CAIXA NOSSO BANCO S/A.-AG. PIRANGI
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 017/GAB/DG/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à emprana, através da Portaria n° 1337/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
N' 1145
Processo n° 08512.014854/2000-13-DELESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A.-AG. BARRINHA
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecern°' 028/GA2/D0/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, Mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1325/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
N° 1147
Processo n° 08512.014860/2000-71-DEIESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSA BANCO S/A.-AG. PITANHUIIRAS
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 026/GAB/DG/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1327/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
N°1148

Processo n° 08512.014851/2000-80 -DELESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A. -AG. SALES DE OLIVEIRA
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 024/GAB/M/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1329/COCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
N° 1149
Processo n° 08512.014850/2000-35-DELESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A. -AG. SÃO JOAQUIM DA BARRA
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 025/GIAB/DO/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à ampresa, através da Portaria n° 1333/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. da 27.09.00.
N°

1150

Processo n° 08512.014846/2000-77 - DELESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A. -AO. BROMAR:MI
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 019/GAB/DG/DPF,
de 19.03.01, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à =presa, através da Portaria n° 1331/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
X°

1151

Processo n° 08512.014848/2000-66-DELESP/SP
Recurso Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:
Interessado: NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A.-AG. IPUÃ
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 018/GAB/DG/DIT,
da 19.03.01, para. negar provimento ao recurso apresentado, :tentando a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1338/CGCp/DpF i publicada,
no D.O.U. de 27.09.00.

Processo n 08420.007971/2000-50-M/DWRN
~urso Administrativo ao Diretor-Geral do DP7
Assunte:
..
Interessado: SOB .- szsrseevosimisiVo TRANSPOREI DE -VALORAS LTDA
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 009/GAB/00/07,
de 15.03.01, para negar --provimento ao recurvo apresentado, "entendo á
punição aplicada à ~prega, através da Portaria n • 1134/DCSP/MCP/DPF,
publicada no D.-0.U. d.- 27.09.00.
N° 1157
Processo- n° 08420.007971/2000-50-SR/DPf/RN
Racurgo Administrativo ao Diretor do-MPF
Assunto:
Interessado: SOS - sIsTMA.osTsmsz y9s 'TRANSPORTE:ME VALORES LEDA.
Aprovo o .pronunciamento oonsubstanciado no leilKer-n° .0022/9AN/DO/DpI,
de 13.03.01, para negar 'provimento ao recurso apresentado', mantendo a
punição apliCada à empresa, através daPortaria n° 1128/CGCP/DPF, publicada
no 0.0.0. d. 27.09.00.
N° 1158 processo n° 08420.007971/2000-50 -SR/DPF/RN
Recurso' 'Administrativo ao Diretor do DPF
Assunto:Interessado: SOS SISTEMA ospwsIvo . is TRANSPORTE DE VALORES LIDA.
Aprovo . o pronundiaminto Consubstanciado no Parecer h° 0623/GAB/M/DPF,
da 13.03.91, para negar provimento ao recurso aos-emantado, mantendo e
punição aplicada à ~rena ., &trave. da. Portaria n° 1127/ÇGdp/DPF, publicada
no D.O.D. de 27,09.00.
N° 1159
Procesaõ n° , 08420.007971/2000-30-SR/DPF/RN
Recurso AdministratiVo ao-Diretor do.DpF
Assunto:
Interessado: SOB - sxsTemA ostim.SXvo E:TRANSPOR/2.M VALORES LTDA.
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Paracer n° ocmicApoompr,.
de 13-03.01, para negar provimento ao recurso apresentado,.. -mantendo a
punição aplicada à rema, através da Portaria 11°- 1131/COCP/MF, publicada
no D.O.U. de 27:09.00.
re 1160
,
Processo n° 98434.003680/2000-33-DpFB/RGE/R0
itedirso AdministratiVo ao Diretor-do-MT
Assunto:
Interessado: =PRESA DE-VIGILÂNCIA- RAINHA LTDA.
Aprovo o.prOnunciamanto consubstanciado no -Parecer n° 0021/GAB/DG/DPF,
de 13.93.01, para negar provimento ao rec.-lixao apresentado, mantendo a
punição aplicada à ampresa, através- da Portaria' n° 1165/CGCP/DPF, Publiáada
no-6.0U. de.27.09,00.
N° 1161
Processo n° 08200:033606/2000-95,MRA/MA.
Ainnuato:
~urso Administrativo ao pireter do bpg#
Interessado: ACAMMialláD21.01)21TOMAÇÁO DE VIGILANTES LEDA
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no parecer n- 0032/61As/DOpim,
de 13.03,00, para -.vagar provimento ao recurso -apmasentado, Mantendo a
punição aplicada à ~prega, através da Portaria n°.910/COCP/DPF, publicada
no -D.0,U. dá 27.09..00.
1162"
Processo n° 08410.007312/2000,32-sáíripriá.
Recurso Adiainintrativo. Direigr,
Assunto:
Interessado: VIS ÁrIGIUNCIALTDA.
Aprogoo pronunciamento consubstanciado no Parecer h°-0030/GAB/00/021%.:
de 13.03:00, :Para negar . provimento 110 ~Orno-. apregentado, Mantendo a
P00i00 aPileAds à mIP,falip at.n.w#W-4=-S~ái o 406/C.90/D05 publicada
'
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N ' 116 3

Processo n° 08200.033867/2000-13-SERA/CCA
Recurso Administrativo ao Diretor do pPP
Assunto:
Interessado: PROTECTION-SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Aprovo o pronunciamento consubstanciado no Parecer n° 0031/GAB/DG/DIT,
de 21.03.00, para negar provimento ao recurso apresentado, mantendo a
punição aplicada à empresa, através da Portaria n° 1118/CGCP/DPF, publicada
no D.O.U. de 27.09.00.
AGILIO MONTEIRO FILHO

(Ofs. n9s 434 e 435/2001)

Coordenação-Geral Central de Polícia
PORTARIA N a 149, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2001
O COORDENADOR-GERAL CENTRAL DE POLÍCIA DO DEPARTAMENTO DE PoLiciik FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto n°
89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo 1° do Decreto n°
1.592 de 10 de agosto de 1995, atendendo solicitação por parte do
interessado, bem como decisão prolatada no Processo n a 08430.020022/200046-SR/DPF/RS ; resolve :
conceder autorização à empresa CERTASK - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES
LIDA., CNPJ/MF 00.717.545/0001-13, sediada no Estado do RIO GRANDE DO
SUL, para adquirir em estabelecimento autorizado pelo Departamento da
Material Bélico do Ministério do Exército, petrechos para recarga de munição
nas seguintes quantidades e natureza: 30.000 (TRINTA MIL) ESPOLETAS PARA
CALIBRE 38; 30.000 (TRINTA MIL) PROJÉTEIS PARA CALIBRE 38; 2.000 (DOIS MIL).
ESTOJOS PARA CALIBRE 38 E 6.000 (SEIS MIL) GRAMAS DE PÓLVORA.
WILSON SALLES DAMÁZIO
(N9 3.856-6 - 30-3-2001 - R$ 149,60)

PORTARIA N° 169, DE 13 DE MARÇO DE 2001
O COORDENADOR-GERAL CENTRAL ME POLÍCIA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto n°
89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo 1° do Decreto- n°
1.592 de 10 de agosto de 1995, atendendo solicitação por parte do
interessado, bem como decisão prolatada no Processo n° 08270.012699/200091-SR/DPF/CE; resolve:
conceder autorização para funcionamento a emprese. VIRTUAL VIGILÂNCIA E
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA., CNPJ/MF n° 03.983.016/0001-50, com sede à Sua
Godofredo Maciel n° 5.900, Mudubim - Fortaleza/CE, tendo como sócios:
ADRIANA SALES RANGEL e JOSÉ WALTER' DE ARAÚJO DIAS, especializada na
prestação de serviços de VIGILÂNCIA, para exercer suas atividades no Estado
do CEARÁ.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
ACÓRDÃOS
Ato de Concentração. e 08812.005 07W99/3
Requerentes: Rhodia e Albright &Wilson PLC
Advogados: Seria Maria Gianiini Marques Dibler, Monica Zum Winkel Dias, Fabiana Nitra e Outros
Conselheiro-Relator: João Rosco Leopoldino.da Fonseca
:Mo de Concentraçio. Opernio realizada na Bolsa de Valores de Londres pela qual a Rhodia
adquiriu mais 55% das ações da Albright Wilson. Manados relevante' sio os Produtos tripolifosfalo de
sódio técnico, fosfato trissódico, fosfatai -monocálcico, fosfato dicálcico c fosfato tricálcico, álcool gruo,
sulfatado ctoxilado, marelaminas de coco e blendas surfactanter. Mercado geográfico configurado cano o
nacional. Operação enquadrada no art. 54,. §- 3°, da Lei n° 8.884/94. Apresentação tempestiva. Pds
aprovação.
Vistos; relatados c discutidos os 'presentes autor, ria conformidade dos voas e .dast‘intss eldráricas, acordam o
Conselhoiro Mércio Felsky, Presidente substitro e.os.Conielheiren do Consell~istrativo de,Defesa Económica CADE, por Manimidade, aprovar ',operação Sem restriçõeS. 'participaram do julganoeto o Conselheiro Odércio.Fdsky c
os Conselheiros, João Basco Leopoldino de Fensoca, Hebe Teixeira Rommo-.Pereira da Silva, ThoMpron. Almeida
Andrade, Celso Fanardes Compilamo, Afonso Arinos de Mello Franco Neto aro Procandor-Cimal Aunar& Saraivo.
Ausente justificedunente, o Presidente João Granadino Rodas. Brasília, 14 de Março de 2001 (ditado julgamento).
JOÃO BOSCO LEOPOLDIN3 DA FCNSECA
Conselheiro-Relator

MibC10 FELSRX
Presidente do Conselho
Substituto

Ato de Concentração na 08012.003180/00-62
•
•
Requerentes: Dyruitech Corporation e Superior Eletronics Group, Inc.
Advogados: José Martins Pinheiro Neto, Celso Cintra Mod, Mintas -Manos, Gilberto Gresti, Rodrigo de Magalhies
Carneiro de Oliveira, MIITCCI6 Antonio Mudei, Marcelo Avancini Neto, Regia Pinheiro Mama!, Fivio Lerma
Cdsdanne Saccab Zuns, René Guilherme da Silva Medrado o Wilson Carlos Pereira Ivo e outros.
Conselheiro-Relata: João Rosco Leopoldino da Fonseca
. Ato de Concentração. Operação:na quais Dynntech adquiriu totalidade do capital social e dos
negócios da Leletronica/Cheetah. -Mercado de Testes. de Sistemas de Telecomunicações. Mercado
.geográfico ccefigurado como o nacional. Operação enquarkind no art. 54, § da Lei 8.884/94.
Coação apresentada tanpcstivamente..Pela aprovação.

e

Vistos, relatados- o discutidos os premeres autos, na conformidade . doa .mtoe e dm notas eletrônicas, acordam o
Conselheiro Mércio.Felsky, Presidentesubititrao - e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Derma Econômica CADE,•px unanimidade, aprovara operação 3CZO reitrições, Participaram do julgamento o Coardheno Mário Felsky e
os Conselheiros, João Rosco Lorgoldino da- Fonseca, Hebe. Teixeira Romano Pereira da Silva; Thonamon Almeida
Andrade, Celas Fernanda Campilongo, Afono Afinas de Mello Franco Neto c o Procurador-Geral Amará Saraivo.
Autentejustificadsmente, o Presidente João Granadino Rodas. Brasília' , 14 de março de2001 (data do julgamento).
jOAO BOSCO IIDPOLD1245 DA KNSECA
Conselheiro-Relator

MIO FEr.sier

Presidente do Conselho
Substituto

Ato de Concentração 08012.005885/2000-14.
•
Regierenies: Nokia Iloidiag do Brasil Lida e Gradiente Tdecona S/A
Advogadcet- Ricardo Camargo Veirano, Paulo César-Gonçalves Simões Carlos Américo Ferraz, )(ré Arpado Caleiro
Reprzini, Christian@ Ambrosió da Fonseca, Diogo Rosenthel emigramo e outro'
Relator: Conadheiro Afonso Arisca de Mdlo Franco Neto

WILSON SALLES DAMAZIO

(N9 3.738-X - 2-.4-2001 - R$ 149,60)

PORTARIA Na 171, DE 13 DE MARÇO DE 2001
O COORDENADOR-GERAL CENTRAL DE POLÍCIA DO DEPARTAMENTO ME POLÍCIA FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto n°
89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo 1° do Decreto n°
1.592 de 10 de agosto de 1995, atendendo solicitação por parte do
interessado, bem como decisão prolatada no Processo n° 08490.001333/200182-SR/DPF/SC; resolve:
conceder autorização à empresa ETESE - ESCOLA TÉCNICA bE SEGURANÇA LTDA.,
CNPJ/MF n° 01.247.839/0001-91, !sediada no Estado da SANTA CATARINA. paia
co
adquirir em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material Béli
do Ministério do Exército petrechos para recarga de munição nas seguintes
quantidade e natureza: 40.000 (QUARENTA MIL) PROJÉTEIS PARA CALIBRE 38;
40.000 (QUARENTA MIL) ESPOLETAS PARA CALIBRE 38 E 6.000 (SEIS MIL) -GRAMAS
DE PÓLVORA.
WILSON SALLES DAMÃZIO
(N9 3.797-6 - 30-3-2001 - -R$ 149,60)

Mo de concentração. Operação peia qual a Nokia-Hoiding do 'Brasil" Ltda. adquiriu ma-RS 400
milhões da Gradiente Telecor S/A a participação societária de 49% que, esta empresa detinha- na empresa
NO 'huhastrial- Ltda., já controlada pelo Grupo Nokia, que detinha os 51% restantes do seu capital social.
Altearão na relação agre as requerentes, que deixam de ser sócias na produção de celulares na NO
Industrial Ltda. c Masam a possuir idação de proa:kora e- distribuidora, uma vez que a . Gradiente Tarem
S/A continuará a adquirir e distribuir os produtos fabricados. peia NO bacturriallada larecirência de efeitos
'adoce:arrendai para o mercada Aprovação da operação ma restrições.
Vistos, rolardes e discutidos ás presentes aros, na conformidade doe voare e das notas eletrônicas, acadima o Presidente
e os Conselheiros do CortsdhO Adminioratire de Defesa Econômica - CADE, por manimideck, amora o presente ato
san restrições. Participaram do julgamento o Presidente do Caimão, Substituto, biénio Ride; e ot C.oirelheiroa João
Rosco Leopoldirm, Hebe Romano, Mimaram Andrade, Celso Cangilongo e Afonso- Mima de Mello Franco Neto.
Ausente, justificadamente, o Presidente João Grandino Rodas. Presente o Procurador-Geral, Anatai Saraivo. Brasília, ia
de moço de 2001 (data do julgamento).
• ItatIO FEES191

AFCNSO ARINOS DE MELUD FRANCO NETO

Presidente do Cánselho
Substituto

Ccoselheiro-Relator

Ato de Concentração n' 08012.005467/2000-27
Requerentes; Outokumpu Oyj, Outcloamku Stell Oy, Cortas Pio, e Aresta Sheffidd Ab.
Advogados: Do. Syllas Tomird, José Augusto Caleiro Reluziu, DiogoRmenthal Coutinho, e outros.
, Conselheira-Relatora: Hebe Teixeira Romano

PORTARIA N° 181, DE 13 DE MARÇO DE 2001
O COORDENADOR-GERAL CENTRAL DE POLÍCIA po DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL,
no uso das- atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Detrato h°
89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo 1° . do Decretei n°
1.592 de 10 de agosto do 1995, atendendo solicitação por parte do
interessado, bem como decisão prolatada no Processo n° 08385.001848/200180-SR/DPF/PR; resolve:
conceder autorização à empresa CPS - CURSOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA S/C
LTDA., CNPJ/MF n° 80.819.600/0001-15, sediada no Estado do- PARANÁ, Para
adquirir em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material Bélico
do Ministério do Exército munições e petrechos para recarga de munição nas
seguintes quantidade e natureza: 5.000 (CINCO MIL) CARTUCHOS DE MUNIÇÃO
CALIBRE 38; 70.000 (SETENTA MIL) PROJÉTEIS PARA CALIBRE 38; 70.000 (SETENTA
MIL) ESPOLETAS PARA CALIBRE 38; 30.000 (TRINTA MIL) GRAMAS DE PÓLVORA E.60
(SESSENTA) QUILOGRAMAS DE CHUMBO TTT.
WILSON SALLES DAMAZIO
(N9 3.304-1 - 30-3-2001 - R$ 149,60)

Morte Concerarração. Fusão. Laminado" de aço inoxidável. Operadid realizada mundialmente com
reflexos no Brasil. Art. 54, §. 3°, da Lei n° 8.884/94. Aprovação, por imanianidade, sem restrições.
Requerimento fumado por Outoloimpti Oyj, cai que isforma &Operação . qx envolve a fusão do negócio
mundial de ferrocromo e açõ incatidivel.da Outokumpu Oyj com as atrelada d n Aventa Sheffiddreaultaria
num única empresa denominada Avestapoiarit. A Operação envolve,. no mercado brasileirce,..apenas rena
empresa «as atuação comercial -divisão de empresas de tecnologia e metalurgia-de usa das Requerentes,
sem participação.no mercado- afetado Pela Operação. O- merendo do nacionai,de kraradoi de aço
inoxidável Ato aprdentado, ma façe do disparo no,* 3° C13 Artigo 34 da Lei a• 11.1184/94_ILLAprovação,.
por unanimidade de -Votos, 5CM restrições, em razão de Mo alterar • estradara doC -recreadoe, sem causar.
dados á coluna cá.

Vistos, relatados e diacuticks estes autos, rui cánfonnidade dos Votos e'das notar deitarás, Mordam o Presidente
Substituto cor Conselheiros do Corseio Administrativo deDefeli-Ecenisidei-CADE, px-iNieieridede, Mengenhar o
voto da Ccerifieira-Rditiora, peia aprovação do Mo; zoa resiriçõesi. Parkipsinsa dojadpmealo o herdore %britar •

41.0.•

'
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Coro:leu Metro :CA, osCesecfltriror João Benet. Leopoldino da Fonseca, Hebe Teixeira Romano, numpson
'..rd—rd, Case Fanandcs Caumilungo, Afonse :eines de Mellu fane° Neto. Presente o Procurador Geral
jr.strit,danunt., Presalene; João Grandino Rodas. Brasdia -DF, 14 de março de 2001 (data
domigamento
0Et3E TEIXEIRA ROMANO
Conselheira—Relatora

M2RCI0 FELSIOIPresidente do Conselho
Substituto

Auto de Infração tf 072/2000
Ato de Concentração n° 08012.003393/99-07
Requerentes: Kockik Brasileira Comércio e Indústria Ltda., Kodak Polychrorne Graphics Brasil Ltda.
Advogados: Dr. José Inácio Gonzaga Franceschini, Custódio da Piedade Ubaldino Miranda, Maria Eugênia Del Neto
Polctli, e Outros.
Conselheira-Relatorm Hebe Teixeira Romano
Auto de Infração. Impugnação ã multa aplicada. Art. 4° da Resolução Cede n°9, de 16 de julho de
1997. Admissibilidade, Requerimento conhecido c improvido. Requeránento flanado por Kodak Brasileira
Comércio e Indústria Ltda, de impugnação ao Auto de Lafração n° 072/2000, lavrado contra a nominada
Empresa c contra a Kodak Polychromc Graphics Brasil Ltda., nos termas da decisão proferida pelo Conselho
Administrativo do Defesa Econômica nos autos do Ato de Concentração n° 08012.003393/99-07, que
culminou na aplicação de pena pecuniária de multa no valor de 180.000 UFIR's, pela apresentação
intempestiva da Operação às autoridades definidas no Artigo 54 da Lei n° 8.884/94. A Operação consistiu
na formalização de uma "Joint Vtantire", que redundou na transferência de direitos de eamercialização daKodak Br para a Kodak Polychrome. O Auto do Infração impugnado, disse respeito- tio-somente à
apresentação intempestiva da Operação. Mantida a decisão de aplicação da penalidade pecuniária. Pleito
formalizado com base no Artigo 4° da Resolução CADE a° 9, de 16 de julho de 1997 Por unanimidade de
votos, o Tribunal conheceu do pedido, negando-lhe provimento por considerá-lo improcedente, mantendo a
multa aplicada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, na conformidade dos votos e das.notas eletrônicas, acordam o Presidente e os
Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE, por unanimidade, acompanhar o voto da
Conselheira-Relatora, pelo conhecimento tia pedido, negando-lhe provimento por considerá-lo improtedente, mantendo a
multa aplicada. Participaram do julgamento o Presidente Substituto Conselheiro Mérçã Felsky, coo Conselheiros João
Bosco Leopoldino Fonseca, Hebe Teixeira Romana, Thompson Almeida Andrade, Celso Fernandes Campilonão,
Afonso Arinos -de Mello Franco Neto. Presente o Procurador-Geral Arnatui Scrralvo. Ausente, justificadamente, o
Presidente João Grandino Rodas, Brasilia-DF, 14 de março de 2001 (data do julgammto).
HEBE TEIXEIRA RCMAN3
Conselheira—Relatora

MãRCIOTEISKY
Presidente do Conselho
Substituto

Ato de Concentração n° 08012008837/99-38
Requerentes: Witco,Corporation,.Crompton & Knowles Corporation.
Advogados: Dia Syllas Tozzini, José Luis De Sales Freire, José Augusto Caleiro Regazzini c Outros.
Conselheira-Relatora Hebe Teixeira Romano.
Ato de Concentração, Fusão para a constituição de nova empresa. Indústria química e
pctroquinuca. Operação realizada mundialmente comrellexos no Brasil Art. 54, § 3°, da Lei n° 8.884/94.
Aprovação, por unanimidade, sem restrições, e, por maioria-considerada tempestiva. Requerimento firmado
par Witco Corporation c Crampton & Kaiowles Corporation, ern que informam da Operação, da fusão entre
os- Grupos Witco c Crampton & 1Cnowles, ambas de nacionalidade norte-americana, envolvendo subsidiárias
em todo mundo, inclusive no Brasil, através do Contrato de Plano de Reorganização, onde os Grupos
mnstitairam tuna nova sociedade denominada C&K Witco Corporation 0-mercado do internacional, de
aditn os de petróleo, óleos minerais brancos refinados, surfactantes industriais, intermediários de uretano,
.leocaumicus, mganosilicones, organosificones/liquidos especiais, organosilicones/ aditivos de urctano,
organosilicones/silanos, químicos para polímeros, tintas industriais para tecelagem, químicos para borracha,
borracha de ettlu promleno dieno (EPDM), borracha de mtrilo, químicos especiais, químicos agrícolas, e
equipamentos para processamento de polimeros, na:hidúsuia Química c Petroquímica. Ato apresentado,-em
face do disposto no § 3° do Artigo 54 da Lei n° 8.884/94. Aprovação, por unanimidade da votos, sern
restrições, em razão de não alterar a estrutura dos mercados, nem causar danos .à concorrência, e, por
maioria, considerou-a apresentada tempestivamente..
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na conformidade dos votos c das notas eletrônicas, acordam e
Presidente Substituto e oi Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, por unanimidade,
=Mear e aprovar a operação som restrições, eensidemruloa intempestiva c, por maioria, fixar multa rio valor de 1LS
63.846,00, em razão da intempestividade. Vencida a Conselheira Hebe Romano que, embora tenha considerado
intempestiva, deixou de aplicar a multa. Participaram do julgamento o Presidente Substituto /vidrai° Felsky e os
Conaelheims João Bosco Leopoldino„ Hebe Romano, Thompson Andrade, Celso Campilongo c Afonso Arinos de Mello
Franco Neto. Ausente, justificadamente, o Presidente João Grandino Rodas. Presente o Procurador-Geral Ama uri
Serralvo. Brasilia, 14 de março de 2001 (data do julgamento).
bil2W-10 FEISKY
Presidente do Conselho
Substituto

TIEMPSON ANDRADE
Ccnselheiro—rteLator

Ato de Concentração te' 08012.005110/00-49
'Requerentes: Coininginterhational Corporation e Conte aletricTelecomunicações S/A
Advogados: João Caio GoularrPenkádo, Flavio-lervolino -Geraldo -Roberto Lefosse Maior, José Orlando de Almeida&
Arroehela-Lobo, Karina Lengla, Guilherme Farhat Ferraz, Eduardo Ilumberto Dalcarnim e Fabiana Cana de Azarnbuja
Relata: Conselheiro Thoinpson Andrade
Ato de Concentração. Aquisição pela Coming International Corporation da totalidade das ações
representativas do capital social da Cook Eletric Telecomunicações S/A. Mercado envolvendo o segmento
de produtos para redes externas. Operação enquadrada nos monos da Lei a.' 8.884/94, art. 54, § 3'.
Apresentação tempestiva. Integração vertical entre fabricante e distribuidor sem efeitos dontnirios à
cone,orrôncia. Operação aprovada sem restrições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam oPresidente Substituto -e os Conselheiros do-Conselho Administrativo-de Defesa Econômica CADE, por unanimidade,
conhecer e aprovai a operação-sem restrições, Participaram do julgamento o Presidente Substituto Néscio Relsicy e os
Conselheiros João Bosco LeoPoldino, 'Hebe Romano, Thompson Andrade, Celso Campilongo e Afonso Anuas de Mello
Franco Neto. Ausente justifica:lamente o Presidente lo go Grandino Rodas. Presente o Procurador-Geral Amauri
Saraivo. &Itália, 14 de Março dc 2001 (datada julgamento).
MN= FELSKV
Presidente do Conselho
Substituto

THOMPSCM ANDRADE
Conselheiro—Ftelator

Atada Concentração te 08012.004234/00-15Requerentes: Alem Alurninium Limited (Atm) c Alusuisso Group Ltd. (Alusuisse)
Advogados: José Martins Pinheiro, Neto, Cebo-Cintra Mod., *Ubirativa Mattos, Gilberto Giusti, Rodrigo de Magalhães
Carneiro de Oliveira, Marcelo Antônio Mudei, Marcelo Avancini Neto, Sérgio Pinheiro Marçal, Flávio Lemos
Belliboni, erigiram Saccab Zarzur, Retal Guilherme da Silva Medrado, Antônio Carlos Gonçalves, Marçai de Assis
Brasil Neto, João &aclimam -Sega, Leonardo Peres da Rocha e Silva, Krysia Aparecida /tirita eJosé Alexandre-Buaiz
Neto.
Reator: Conselheiro Thompson Almeida Andradc.
Ato de Concentração. Operação de permuta de ações da Alem Alundnium Limited por ações da
Alusuissc Group Ltd. Hipótese prevista no §3°, do art,54 da Lei 8.884/94, em-razão' do-faturamento das
Requerentes superar RS 400 milhões. Mercado dc embalagens flexíveis de ahmiinio. Operação-realizada no
anterior com reflexo no mercado brasileiro. Aumento pouco significativo na participação de mercado das
Requerentes. Intempestividade na apresentação douto. Aplicação de multa. Aprovação sem restrições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na. conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam oi
Presidente Substituto e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, por unanimidade,
conhecer c aprovar a operação sem restrições ,,n, por mudaria, considerar a apresentação intempestiva, fixando Multa no
valor do- RS 383.076;00, vencidos Cs Conselheiros Afonso Atinas e Bebe Romano que consideraram tempestiva a
apresentação da operação. Participaram do julgamento o Presidente-Substituto- Mémio Fclsky c os Conselheiros. João
Bondo Loopoldino, Hebe Romano, Thompson Andrade, Celso Campilongo e Afonso Ariscas de Mello Ramo Neto
Ausente justificadamente o PresideMe Soãq Grandino Rodas 'Presente o Procurador-Gend Arnaud Saraivo Brasília, 14
de março de 2001 (data do julgamertto).
NÉRCIO FELSW
Presidente- do Conselho
Substituto

THOMPSON ANDRADE
conselheiro—Relator
(Of.. n9 888/2001)

Vistos, relatados c discutidos estes autos, na conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
Substituto c os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE, por unanimidade, acompanhar o
voto da Conselheira-Relatora, pela aprovação do Ato, sem restrições, c, por maioria, considerou-a apresentada
tempestivamente Vencidos os Conselheiros ThompsonAlincida Andrade, Celso %mandes Campilongo c João Boato
Leopoldino da fonsaa, que matam pela internpestividade, impondo multa no valor de RS 191.538,00 (Cento e noventa e
um mil, quinhentos c trinta c oito Reais). O Presidente Substituto utilizou o voto dc qualidade. Participaram do
julgamento o Presidme Substituto Conselheiro Mácio Felsky, c os Conselheiros João Boato Leopoldino da Fonseca,
Hebe Teixeira Romano, Ihompsoo Almeida Andrade, Celso Femandes Campilongo, Afonso Arinos de Mello Franco
Neto. Presente o Procurador-Geral Arnauri Serralvo. Ausente, justificadamente, o Presidente João Grandão Rodas,
Ikasilia-DE, 14 de março de 2001 (data do julgamento).
HEBE TEIXEIRA ROMANO
Conselheira—Relatora

MEtite/0 PErsicY
Presidente do Conselho
Substituto

Ato de Concentração n° 08012.001587/00-20
Requerentes. CMS Brasil Energia Lida, CMS Distribuidora Lida e Alliant Energy Holdings do Brasil Ltda,
Advogados: Altamiro Boscoli, Rogério Cruz Themudo Lesse, Jorge Fernando Koury Lopes, Andréia Lúcia Nazário
Villares, Rodolpho de Oliveira Franco Protásio e outros.
Relator. Conselheiro Thcmpson Andrade.
Ato de Concentração Aquisição, pela Afinai Energy Hokfings do Brasil Lida, de toda a
participação detida pela CMS Brasil Energia Lida c pela CMS Distribuidora-Lida no grupo Cataguazes
Leopoldma Hipotese prevista no artigo 54 da- Lei 8 884/94 em. razão do faturamento dos grupos
Requaentes superar o patamar de RS 400 milhões Apresentação intempestiva. Mercado dc distribuição c
comercialização de energia- elétrica -para consumidores cativos, localizados nos limites geográficos de 65
municípios do Estado de Minas Gerais c 1 município do Rio de ' Janeiro. Inexistôncia de efeitos de
concentração horinantal ou de integração vertical. Aplicação de multa pela intempestiviclade na
apresentação do Ato. Operação aprovada sem restrições.

Ministério da Defesa
COMANDO DA AÉRONÁUTICA
Comando-Geral do Ar
III Comando Aéreo Regional
DPSPACHOS
Tendo em vista o contido no termo de justificativa de ennuadramento de despesa de
dispensa n, 003/BAGL/2001 e fundamento no qaput do Art. 24, Inciso IV da Lei n2 8.666, de•21
junho de 1993, tá alteraOes pásteriores, resolvo considerar dispensavel .0 licitação no valor de
R$ 84.118,00 para despesas com o serviço de Reparação do muro da 13Aa, à favor da empresa
Reform Empreiteira Ltda.
Rio de Janeiro 5 de março de 2001
Cel.—Av. LUIZ CARLOS TERCIOTTI
Comandante da Base Ae'rea do 'Galeão
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Ratifico-a Dispensa acima, nos termos propostos, por atender aos requisitos legais
em vigor, nos termos do Art. 26 da Lei n°8.666/93.
Rio de Janeiro, 7 de março de 2001
Maj.-Brig.-do-Ar MARCOS VINICIUS SVOGGIA
Comandante

22.299 - 2 - 4 - 2001 - 6cm - R$ 179, 52)

mistério da Fazenda
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 33, DE 30 DF MARÇO DE 2001

Relaciona paises ou dependências com tributação favorecida para efeito da tributação de
beneficiário residente ou domiciliado-naqueles países.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso do
an 190 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n 2 227, de 3
de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Leis 11 2 9.430, de 21 de dezembro de 1996, art. 24,
n° 9779, de 19 de janeiro de 1999, are e n 2 9959, de 27 de janeiro de 2000, art 7 2,, e nas Medidas
Pro,, isorias n° 2 113-29, de 27 de março de 2001, art 29, §.1 2, e n2 2 132-43, de 27 de março de 2001, art
16, § 22, resolve.
Art. 12 Consideram-se países ou dependências que não tributam a renda ou que a tributam à aliqttota
inferior a 20% as seguintes jurisdições:

5

iNsT.RUçÃo. NORMATIVA N9 35, DE 30 DE MA1k0 DE 2001
Aprova o Programa,- Gerador de Disquete do
Cadastro- Nacional da -PesSoa Jurídica -e dá outras
providências,
O SECRETÁRIO ir,),s RECEITA -FEDERAL, no uso da , atribuição que lhe confern o
inciso XIX.do art. 190 do Regimento Intento da Secretaria da ReCeita Federal, aprovado pela Portaria MlF
n2 227, de3 de setembro de 1998,-resolve:
Art. I a Aprovar o Programa Gerador de Disquete do Cadastro Nacional da-Pessoa Jurídica
(PGD CNPJ), destinado à prática . de atos perante o. Cadastro Nacional da- Pessoa Jurídica (CNPJ),
mediante preenchimento da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ), do- Quadro de Sócios e
Administradores (QSA) e, na hipótese de cenvêrtios.no âmbito do CNI3J, dá-Ficha Compleinentar (FC).
Parágrafo unico O Programa a que se refere este artigo, de reprodução - livre, está á
disposição -dos interessados na página da Secretaria da Receita Federal (ÉRF) Internet, no endereço
<http://www.receita.faaenda.gov.br>.
Art. 22 Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, ficam aprovadas.
I -orientações-perna prática& atos-perante-o CNPJ, via Intemet(Anexol);
II - DoCtiniento_Básico de-Entrada.do CNPJ - DBE (Anexo II);
III - Comprovante Provisório dá Inscrição (Anexo IN);.
W- Certidão de Baixa (Anexo-IV),
Art. 32 A ÉCPJ, o OSA e e FC, - preenchidos em conformidadecom a -legislação do CNPJ,
serão apresentados:
T --até 30 de junho de 2001, por meio da-Internet ou n4 linidade cadastradora da SRF de
jurisdição do contribuinte;
II - a partir de 1 2 de julho de 2001, exclusivamente por meio da.Internet, utilizando o
programa ReceitaNet.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não de aplica àS solicitações- de baixe de-inscrição
.no -CNPJ de matriz ou. filial- de pessoa jurídica, 'que serão aPresentadaS, -exclusivamente, ma unidade
cádastradora de jurisdição do eátabelecimento.a que se referiro pedido. •
Art. 42 Esta InstruçãO Norrnativa entra em vigor ria (ling.& sua.publicação.
EVERARDO MACIEL

Andorra
Anguilla
Antigua e Barbuda
Antilhas Holandesas
Bahamas
Bahrein
Barbados
Belize
Bermudas
Chipre
Costa Rica
Djibouti
Dominica
Gibraltar
Granada
Ilhas Cayman
Ilhas Cook
Ilha da Madeira
Ilha de Man
Ilhas do Canal (Jersey, Guernsey e Aldemey)
Ilhas Marshall
Ilhas Mauricio
Ilhas Montserrat
Ilhas Samoa
Ilhas Turks e Caicos
Ilhas Virgens Americanas
Ilhas Virgens Britânicas
Lebuan
Libéria
Liechtenstein
Malta
Mônaco
Nauru
Niue
Panamá
Saint Kitts e Nevis
Saint Vicent
San Merino
Santa Lúcia
Seychelles
Tonga
Vapuatu

ANEXO 1

Orientações para a prática de atos perante o Cada.stio Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, via Internet
A prática de atos perante-o CNPJ, exceto quando se referir a eventos de baixa de inscrição,,-será
realizada pelo contribuinte via Internet, mediante utilização do Programa.Geradorde'Disquete. do CNPJ
(PGD CNPJ), para transmissão à SRF, da FCPJ e, se for o caso, do OSA. e da Fr por meio do ReceitaNet.
O programa ReceitaNet e o PGD' do CNPJ, catão disponíveis para cópia na página da SRF
(<httn://mAvw.reeeita.fazenda.gov:br>).
As solicitações debaixa de inscrição noCNPJ (eventos -do grupo 500).deverão .Ser apresentadas,
exclusivamente, na unidade cadastradore da SRF da jurisdição do estabeleeimento a que se referir o
pedido, não podendo ser transnitidas via Internet.
Procedimentos a Serem adotados:
a) o contribuinte deverá ter instalado em suà estacão de trabalho o PGD CNPJ e o programa
ReceitaNet.
b).0-PGD do CNPJ.servirá para o eoenibuinte preencheras informações na FCPJ, no OSA e na FC
referentes ao seu pedido e transmitilas via Internet, utilizando o Programa ReceitaNet.
c)após digitar as informações na FCPJ, no OSA e na_FC, e gerar o disquete do CNP', por Meio da
opção "Gerar disquete', no menu :Documento, o contribuinte .poderá transmitir os &doa; selecionando a
opção "Transmitir via Internet", no mesmo Menu ou clicando no ícone respectivo na barra de ferramentas.
Nesse mornento, aparecerá a tela principal do ReceitaNet. Inserir o disquete do CNPJ na unidade
correspondente é acionar o botão "Enviar"..Á. transmissão somente será possiVel se a estação de trabalho
estiver conectada itlitternet.
d) a transmissão efetuada com sucesso ensejará a gravação imediaUt do -- "Recibo de Entrega do
Disquete CNP.1" no disquete utilizado. O fCCit10 de entrega deverá ser impresso, por meio da opção
"Imprimir" do PGD do CNPJ. .
e) o número: constante do recibo de entrega servirá eálno Código de acesso, possibilitando ao
contribuinte consultar o-andamento-do seu pedido na página da SRF na Internet, opção "Consulta da •
situação,, do pedido referente ao Cadastro Nacional da Pesspa..Juridica - CNPJ, enviado _pela Internet".
Num primeiro momento, a consulta informará as incompatibilidades por acaso existente e, na
inexistência destas; permitirá aTimpressão do Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE) e informará
o endereço da unidade cadastradora para onde deverá ser encaminhada, via Serviço de 'Encomenda
Expressa-sgDgx dos Correios ou , se houver conVênio, por meio de órgãos e entidades públicas, bem
assim entidades de classe, nos termos da Portaria- SRF n 2 1,095, de 06 de julho de z000, aseguinte
documentação:

Art. 22 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força normativa, as
InstrUções Normativas SRF n2 164/99, de 23 de dezembro de 1999, e n2 68/00, de 27 de junho de 2000.

EVERARDO MACIEL

e.1)original do DER, assinado pela pessoa fislea responsável perante o C.NPJ ou por SM
proposto, quando anteriormente indicado, A -assinatura constante do DBE deverá
obrigatoriamente ter firma reconhecida em cartório. O 1)BE contém impresso o número do
recibo;
e.2)cópias autenticadas dos documentos, registrados no órgão conipetente, de acordo com o
evento solicitado.
Observação: Os documentos citados no subitent e2 deverão ser apresentados exclusiyamente, por
cópias autenticadas, e não serão devolvidos.
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doctimenWsomente fará prova dê inscrição da pessoa itiridica no CNPJ quando
.acompadhadO do respectivo alo constitutivo ou Morador registrado nO.órgio competente. 0 cartão
04PJ aeraremetidoa pessoa Jurídica pela Mcretarfa da Receita Federal'.

ANEXO II

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

•

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA CNPJ

Emitido para os efeitos do art- álda Inetrução.Normativa:SRF n• 2, 0.02 de lamina de 2001.
Na Internet.
- Emitido às
., horário di Brada, do dia.

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ
MACRO DOMICILIO
01:10 ENTIFICAÇÃO

N.

NOME EMPRESARIAL fpna, tuba KGM ouiimonilmçáo canamml)

Dg INSCR/ÇÂO NO CNPJ

Respowsk" PELA emestao
UNIDADE CJEOSTRADORA

Apovsáo BM. SRF rx,

ANÈ,Itoiv
02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO
RELAÇÃO DOS EVENTOGSCUCITADOS

ai

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA CNPJ
DA MONTA POMA/
INWRIV'TO NACIONAL I:0 MOURO SOCIAL
men" ssisrrAs r41 TRIIIMBAÇA0 Der ESTACO&
ISCRITARIA

. secalMUSAIIIII

ts2 DRMINTOPMIDBRAL asosauNdeas
NUMERO

CERTIDÃO DE BAIXA
3. DOCUMENTOS APRESENTADOS

4. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

cpv oo PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

NIAMPIGDOBECIII0

DATA DA BAIXA •

NDMEROOE INSCRIÇÃO NO CNPJ

.DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL /nua, Nabo sculd ou deo:~ amoedei) -

OS IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURMICA

NUMERO

LOGRADOURO Inm. amrkM. Mc.7

t;) Pmpaato

1:11 Pesponsfriii

1
CPF

NOME

07. RECIBO DE ENIREGA

08. RECONHECIMENTO DE FIRMA
IDENTIFICA DO CART O

EP

BAIRRO/ DISTRITO

TO Omm. u.e. ANNA

uNio

ASSINATURA Nem firmo ANanheada)

LOCAL E DATA

CCM

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA COFUNCIGNARIO
DA UNIDADE CADASTRAOCRA

Y

T ElEFONE

—,

MOTIVO BA BAIXA

Certifico a baixa da Inscrição no cNNI acima enumerada, ressalvado aos órgãos tonvenenter
o direito à exigindo de quaisquer crádités tripu tidos poderio menta apurados.
A p.ack,Ïxla

Emitido para os efeitos do art.-g -da irretruçãollonnatiVa SRF n° 2, de 02 de jineiro 42001:
Iria Internet
, horário de Brasília; do dia
Emitido

IN ORE 1P35

ANEXO III

RESPONSÁVEL PELA ERASMO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

UNIDADE CADABIRAOCRA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

AINC•400 pele IN ORE n • 35
(Ofs. -n9S 668 e 669/20Q1

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE INSCRIÇÃO
NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNP/

Superititendências Regionais da Receita Federal
PI:Legião Fiscal
Delegacia da Receita Federal etn Goklinia

VAIJDO ATÉ

r
NUMERO DO RECIBO

ATO DECLARAT6RIO EXE-CDTIVO 89 37', DE 27
IDENTIFICAÇÃO

ITTI1L0 DO ESTABELECIMENTO (nanem fartam)

QUAUFICAÇÃO.
, DDOIGO E DESCRIÇÃODA ATIVIDADE ECCNOMICA PRINCIPAL

ENDEREÇO

LOGRADOURO Bua aval., esto*

COM PLEMENTO

NUS

CNN, sab, Andas)

MARÇO DE 2001

Empata: VICTOR RACY:ABDALLA
CNpl-03.6110.703/0001-38
erdenw Avenida Brasília,. Quadra 66, Lote 09 .—,VileBraeilla ,Apareckla,de Golinisi
-Atividade: Produtora, engarrafedOra, eistandizadcra, , exportador e impártador de begidaSalodlicas.
CAPACIDADE
PRODUTOS FABRICADOS
MARCA. COMERCIAL
965 ml.
Aguardente composta com frutas CARNAL'
965'ml • Vodca
HOXOH .
.
965m1
Aperitivo de pequi
PEQUIROSKA

I NOME EMPRESARIAL Cvme. rufo sold cv clorecnImao o:Amen:MI

•

DE

NUMERO

)

CEP

BAIRRO/ DISTRITO

UF

O -DELEGADO DA .i(ÉcgrrÀ FEDERAL EM GOIANIA-GO, considemode compridas_as
exidncias previstas na Instrução :Normativa do áRF 0-29199 e IN SRF 056 de 26 de meio de 2000,e temi;
em vista o goe, cometa do processo n° 10120.000527/20014i, resolve Conceder o Registro Es150.1,re
012011061 ao estabelecimento acima identificado, nio alcançando, este registro qualquer outro estebetsclmento
da Mesma emprese:
O estabeleclmentõ inharestado deverá cumpdr es-drigaC60 referidas ima-artigos-17, 16 e 21.
lio Normativa, Sob pena de suspendo de SUA inscrição no Registro Especial Ou de
da referida Instrug
cancelamerdo, ai ocorrer qualquer-das hip6dsiesck, artigo 15 dá incarna Indução Nomia.tiVe.

TEI,EFONE/CCNTATO

JOSE'DOSAINGOS DE MEDEIROS
(Of.. riss' 291/2-001)

.
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ATO DECLARATÉRIO EXECUTIVO N9 38, DE 29 DE MARÇO DE 2001
O DELEGADO DA RECEITA.FEDERAL EM GOIÂNIA-GO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n°
227/98, publicada no DOU de 04 de setembro de 1998, e com base nos artigos 80 a 82, da Lei 9.430/96, Art.
25, 26, 27, 31 e 32 da Instrução Normativa SRF n° 02/2001, declara: INAPTA, por inexistência de fato, a
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurtdicas - CNPJ 37.293.099/0001-77, da empresa CARLOS E
MALTA LTDA, com endereço declarado à Rua do Comércio n° 116, Quadra 17, Lote 01, Bairro da Vitória, CEP
74520-010, Goiânia/GO, sendo considerados tributariamente Ineficazes os documentos por ela emitido:
(Processo n° 10120.006917/99-91).

SEÇÃO 1
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N° 6 - Art . 1° Lavouras náo irrigadas - Algodão Herbáceo - safra 2001
- Para o Estado da Bahia.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial, revogadas as" disposições em contrário .
•

N° 7 - Art. 1° Lavouras não irrigadas - Algodão Herbáceo - safra -2001
- Para o Estado de Sergipe.
Art. 2.° Esta 'Portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ DOMINGOS DE MEDEIROS

EDISSON JOÃO ALVES

COE. n9 297/2001)

Zoneamento Agúe* do- Ministério da Agrkulturav do aBasteeimaie;
ALAGOAS

45Regillonscal

-ALGODÃO HERBÁCEO
Safra -200!

ATO DECLARATÉRTO N9 4, DE 23 DE MARÇO DE 2001
O Superintendente da Receita Federal da 4 . Região Fiscal, no uso das atribuiçõesque lhe
confere o parágrafo 1°, do artigo 5°, da instrução Normativa DpRF n° 109, de 02 de outubro de 1992 e com
fundamento nos artigos 47 e 50, do Decreto 0646, de 09 de setembro de1992, resolve:
Incluir no Registro de Ajudantes de Despachante Aduaneiro a seguinte pessoa:
N° DE INSCRIÇÃO
NOME
CPF
N• DO PROCESSO
4A O 174
IVAN ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA 740.239.008-00 10480.001459/2001-18
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALOYSIO JOSÉ PERCINIO DA SILVA
COE.

n9 668/2001)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria
ATO DECLARATÉRIO 119 6 . 3 O 9 , DE 27 DE MARÇO DE 2001
O Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria da Confissão de Valores Mobiliários, no usada
competência que lhe foi delegada através da Deliberação CVM N5'. 176, de 3 de fevereiro de 1995, e
tendo em vista o disposto no artigo 12 das Normas contidas na Instrução C'VM N1308, de 14 de maio
de 1999, declara REGISTRADO na Comissão de Valores Mobiliários, a partir desta data e autorizado a
exercer a atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, de acordo
com as Leis 1.4°' 6385/76 e 6404/76, o Auditor Independente a seguir referido:
Auditor Independente - Pessoa Física
BERNARDO GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA
Recife - PE
ANTÓNIO CARLOS DE SANTANA
(Of.. n9 68/2001)

Ministério da Agricultura e
do Abastecimento
PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA
Comissão Especial de Recursos
Secretaria
PORTARIAS DE 29 DE MARÇO DE 2001
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA. DA COMISSO- SSPECiAL DE
RECURSOS, SUBSTITUTO, no uso de sua competência e das atribuições
estabelecidas pelas Portarias N° 422, de 08 de outubro de 1997, N° 534,
de 10 de novembro de 1998, do Ministério da Agricultura. è do
Abastecimento e na forma do disposto no art. 3° da Resolução N.
2.427, de 1.° de outubro de 1997, do Banco central do Brasil, divulga
informações para efeito do Zoneamento Agrícola, contemplando
cronograma de plantio por espécie agrícola, combinado com ciclo da
planta e tipo de solo, classificado conforme sua capacidade de retençfio.
hídrica, observado, ainda, o contido na Instruçèo Normativa N° 01, de
11 de novembro de 1998, desta Secretaria, sendo que as pertinentes'
discriminações estão contidas nos respectivos anwtos; obserVado o
dispOsto nas Resoluções 14. °s 2,403 e 2.422, de 25 de junho: e 10 de
setembro de 1997, respectivamente, do Banco Central do Brasil.
N° 5 - Art. 1° Lavouras não irrigadas - Algodão Herbáceo - safra 2001 Para o Estado de Alagoas.
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua ptiblicação
no Diário Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Portarn° 5, de 29.3.2001
1.. NOTA TÉCNICA
-O algodão herbáceo-apresenta-se como uma das principais. alternativas agrieo u r para o.Nordeste.brasileiro e
unia-dás culturas mais Mináveis Mesas demais regiões do pais. O parque têxtil nacional denianda atualmente cerca
de 900,0000 de pluma, dós Miais ah tomo dó dois terços está sendo suprido com a impertação, tomando a cultura
-comi: a segunda ao importância da pauta de itriportação' dós produtos agriéolaS.
. Para mudar/este quadro é
necessário que o país miolema a :produção com a. utilização de temologias rpm permitam o aumento da
produtividade das lavouras atuais e rpm novas áreas sejam iticesporadas ao processo produtivo.
Para que unia cuieira externe o sell potencial - 1~o mi -termos de-produtividade C necessário que sua
exploração seja realizada em regiões que tenham condições cdafo-climáticas adequadas às suas características
agronômicas e semeada-na época correta. Na definição das áreas . amas no -plantio- do algodoeiro herbáceo,
considerou-se as -Seguintes Características edafo-climáticas, pr óximo do ótitim ecológico: -á) temperatura
média do ar-variando enfreada 30°Q-b), precipitaria anual- vedando entre 500.-e 1500mm; c) umidade relativa
média do ar em.toino de 60N-d)-inettideáidide (cobertura de nuvens) inferior a 50%; è) inexindacia de inversão
tenteies, iSto é, dias mun.:, quentes e noites -muito: frias; á 0, ittezistência- de -alta umidade relativa do ar
associada a altas temperaturas.
Para definição . das épocas -de plantio considerem-se -resultarkis de ensaios conduzidos arai-difere/Maiorais-da
reside norcleste.a época chuvosa de cada municipkiconsiderada mine o-período entre minesei em que Morreram
pelo menos 10%-do total-da. preeipitação anual ciclo fisiológico das cultivares sugeridas pára plantio e colheita no
período Seco. No entanto -é frisar que-para o : nordeste brasileiro o -regime 'pluvial:tétrico' apimentaacentuada Variabilidade espacial Memorai, o que impliasán-que alguns anos o período chuvoso se antecipa ou
atrasa cin relação a media.
2, TIPOS DE-SOLOS APTOS 'PARA O PLANTIO
Solos de caráter eutréfioá, pertencentesaos gnipos Latossolos, Podzólico, Brunizeit, Planossolos,
Vertissolos, Terra Rocha Estruturada,'Regossolos e _os Aluviais, e suas associações.
3. MIIIPCIPIOB E kPOCAS -FAMORÁVEIS-DE PLANTIO."
3.1 A relação de municípios aptos para o plantio - suprimidos iodos os Outros , onde a cultua não é
recomendada-nesta época calcada-em dadoi disponíveis por ocasião da sua:elaboração. Seititum município
mudou de.nome ou foi criado um novo emrarãode-emancipaçdo de um daqueles dá listagem abaixo, todas-rts
recomendações são itiénticas às do Município de origem até que nova relação o inclua formalmenle.
3.2- A época de plantio indicada pelo zerkiniento não será prorrogada ar antecipada .an. hipótese -alguma.. No
caso de.ocorrer-algum evenioatimcd à éPecii-indicada secas excessivo que impeça o- prepara:do ,101,0
semeadura ou excesso de chuvas -que- não permita.is tráfigo de ~inasrna .propriedade), recomenda-se ara
produtores não efetivarem a-implantação-da lavoura nesta safra -no local atingido, orna, vez-quó, fatalmente, o
empreendimento estará sujeito a eventos climáticos adversos impaisivas, abata, de Serem previstos pelo
noneamento.
1 gua Branca
2..Anádia
Abril
3 Arapiraca
4 -Kfil"'
-13- 4 a IS
5 Batalh a
.Ab 1
Belém
15,4 a 15.5
7 Belo Monte
Abril
Boca da Mata
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15.4.a 15.5
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15.4 a 15-.5
12 'Campestre
13 Campo Alegre
14 Campo Grande
15 Capela
Abril
-16 Carneiros
17 Chi Preta
Coité do Nóia
,
19 COlãnía Lecipoldna ^
13 4 a IS 3
20 -Caibas
21 Dois Riachos
Abril
n Estrela de Alagoas
23 Feira Grande

25tfrau ao Ponetano

26 liateguara
27 Igaci
28 Igreja Nova
• 29 Jacaré dos Homens

laculp

31 Jaramati a
22 Joaquim Gomes
33 Jundiá
34 Junqueiro
35 Lagoa da Canoa
•-3S Limoeiro de Anádia.
37 Major Isidoro
38 Mar Vermelho
30 Maravilha
40 Martb do
41 Mat
42 Mess
Minador do Negrão
44 Monteirõpolis
45 Murici

*Novo L

47 Olho d Agua das Flores
48 Olho d'Agua Grande
49 Olivença

Abril
4a15

A
15.4 a 1

Abril

-15.4 a (53
Abril
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50 Ouro Branco
51
Palestina
15. 4 a l5
52 Palmeira dos índios
Abril
53 Pariconha
15.4 5
54 Paulo Ja frito
Abril
SS Penedo
15.4 a 15.5
56 Pindoba
57 Poço das Trinchetras
Abril
55 Porto Real do Colégio
59 9.11 et) rang o 1 o
15.4 a 15.5
60 Rio Largo
61 Santana do Ipanema
Abril
62 Santana do Mundaú
63
São
Brás
15.4 a 15.3
64 -São José da Laje
65 São Sebastião
96 Senador Rui Palmeira
67 Tanque d'Area
Abril
68 Taquarana
ao Tcotônio Vilela
70 Traipu
15.4 a (5.5
71 União dos P a mares
Abril
72 Viçosa
.4. CULTIVARES
Cultivares com suas características e reação a doenças e eventos adversos. (Instrução Normativa n° 2, de
22.12.2000 da Secretaria da Comissão &pema' de Recursos - CER, publicada no Diário Oficial de 29.12.2000).
A ocortincia na lavoura de ressaltados diferentes daqueles informados e detalhados nos indicativos do
Zonsamento Agrícola, abaixo especificados, será de inteira responsabilidade dos respectivos detentores das
cultivares. (Art. 3° da Instrução Normativa n°2).
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5. DOENÇAS e PRAGAS NÃO COBERTAS PELO PROAGRO
DOENÇAS FÚNGICAS
Nome comum: Agente Etiolágico
Annacnose: Colletotrichum gossypii
Complexo fusariumbematoide: Furariam oxysporium jsp. vasinfectum; Rothylenchus rentformfis
Meloidogyne incognita
-Mancha de Alternaria Alternaria spp
Mancha cercospora: Cercos ra gossypina
Mancha preta ou dc stemptsylium Stemp lium solará
Murcha de fusasivan Fusarium oxysporium fsp. vasinjectum
Murcha de Verticillium Verticillium dahliae; Verficillium albo-atrum
Podridão das maçãs Fungos diversos
Ramulária ou Mancha branca Rantularia aerola
Ramulose Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides
Tombamento Colletotrichunt gossylni; Rhizomonta solani; Fusarium spp.; Macrophomina
,Aaseolina; Pythium spp.
DOENÇAS VIRÚTICAS: Mosaico comum, Mosaico das nervuras, Mosaico das nervuras femu'Ribeirão Bonito ou Doença Azul, Mosaico tardio, Vermelhão do algodoeiro e outras doenças viátkas
BACTERIOS ES. Mancha angular: Xanthomonas campestris pv. malvacearian
NEMATOIDES: Meloidogyne incognita; Pratylenchus brachyurus; Rotylencludus
reniformis; Helicotylenchus_sp. e Belonolaimus gracillis
OUTRAS DOENÇAS. Murai:imanto avermelhado
PRAGAS
Nome comum • Nome cientifico
Acaro branco: Polyphagotarsonemus lana.
Acaro rajada Tetranychus urdem: l'etranychus desertonon
Ácaro vermelho. Tetranychusludent , l'etranychus =Lincha; Tetranychus evansis
Bicudo Anthonomus grandis

Broca do algodoeiro:Eutinobonints brasitiensis

Broca do ponteiro: ('onotrachelus dinieri
Cigarrinha verde: Empoasca kraemeri
Cigarrinho braoczAgallta.sp
Curuquerô: Alabama argillacca
Falsa rnedideira: Trichonlusia ni
Gafanhoto do nordeste:Schistocerca pallens
Lagarta das maçãà:Heliothis virescens
Lagarta dos capulhoá: Hellethis zàz
Lagarta militar: Spodoptera frugiperda
Lagarta rosada:! ectinophora gossypiellci
Lagarta rosca:.Agrotts ipsilon
Mané-Mago: Stirphra robusta
Mosca branca: Bémisia tabaci, Bemisia spp
Mosquito do algodoeiro: Gargaphia torres!
-Percevejo nionchador:Dysdercus spp
Percevejo rajado: Hordas imbilleluS
Pulgão do akodociro: Aphy.sgoisypii
Pulgao verde; Myius persicaeTripas: Trips tabaci, Frankliniella sp.;.Hercotrips sp.; Callotrips sp.; Selenotrips
rubrileinctus; Trips palma, Trips spp.
Vaquinha: Diabraticaspeciosa
Zencomento Agrícola do Ministério da Agricultura e do abastecimento
SABIA
ALGODÃO HERBÁCEO
Safra 2001
Portaria n° 6. de 29.3.2001
1. NOTA TÉCNICA
O algodão herbáceo apresenta-se corno uma das principais alternativas agrícolas para o Nordeste brasileiro c uma
das culturas mais Jantavas para as demais regiões do pais O parque têxtil nacional demanda atualmente cerca de
900,0006 de pluma, dos quais em tomo de dois terços está sendo suprido com a importação, tornando a cultura como
a segunda em importância-na pauta de importação dos produtos agrícolas. Para mudar este quadro é necessário que o
pais aumente a produção cora a utilização de tecnologias que permitam o aumento da produtividade das lavouras atuais e que novas áreas sejam incorporadas ao processo produtivo.
Para que uma cultura externe o seu potencial genético em termos de produtividade é necessário que sua exploração seja realizada em regiões que tenham condições edafo-climáticas adaqii.dos às suas caracteristicaa agronômicas
e semeada na época corneta. Ná definição das áreas aptas ao plantio do algodoeiro herbáceo, considerou-se as seguintes características adido-climáticas, conto próximo do ótimo ecológico: a) temperatura média do ar variando
entre 20e 30°C; b) precipitação anual variando entre 500 e 1500mm; c) umidade relativa niédia do ar em torno
de 60%; d) nebulosidade (cobertura de nuvens) inferior a50%; e) inexistência de invento térmica, isto é, clias
muito quentes enoites muito fitas; e, ()inexistência de alta umidade relativa do ar associada a altas temperaturas.
Para definição das épocas de plantio contiderou-se resultados de ensaios conduzidos em diferentes locais da região nordeste, a época chuvosa de cada município considerada como o período entre os meses cm que ocorreram pelo
menos 10% do total da precipitação anual, ciclo knológico das cultivares sugeridas para plantio e colheita no pariado seco. No entanto é importante frisar quie para o nordeste brasileiro o regime pluviométrico apresenta acentuada
variabilidade espacial e temporal,m que implica em que alguns anos o período Chuvoso se antecipa ou atrasa em relação a média.
2.. TIPOS DE SOLOS APTOS-PARA O PLANTIO
Solos de caráter eutrófico, pertencentes aos grupos Latossolos, Podzólicos, Brunizen, Planossobs, Cambisrolos,
Vertissolos, Terra Rocha Estruturada, Regossolos e os Aluviais, e suas associações.
.3. 34UNICálOS E ÉPOCAS-FAVORAVEIS-PE-PLANTIO
3.1 A presente Portaria relaciona apenas. os municípios-cuja época de plantio está compreendida entre 15
de março e 15 de maio de.2000. Outros municí
pios com época de plantio entrei* de dezembro de 2000 e 31 de
janeiro de 2001, -foram objeto da Portaria ri Toc, de .5y . de 2000, publicada no. Diário Oficial de me de yy de
2.000
3.2 A relação de municípios aptos para optando - suprimidos tuim os canos onde a cultura não é recomendada
-nesta época - foi Calcada em dados disponíveis por oca:silo da sua elaboração. Se algum 'município :nadai' de nome
ou lin criadozam nqvo em razão de emancipação de um daqueles da listagem abaixo,.toflas as recomendações sãoidênticas às do município de Origem alíque nova relação o Inclua formalmente.
13 A época de plantio indicada pelo zoneamento não será prorrogada ou antecipada em hipótese abgurna.:No caso de ocorrer algum evento atípico à época indicada (ucc.: seca excessiva que impeça o preparo do solo e serrimdura ou excesso de oh:nus pernão permita o tráfego de máquinas na propriedade), AI:comenda-me aos produtores
não.efetiVareen a implantação dalavoura nesta safra no local atingido, unia vez que, fatalmente; o empreendimento
estará sujeito a eventos climáticos adverso, impossíveis, ainda, de serem previstos pelo amamento.
Acajutiba
15 ..4 a 15.5
2 -Ãdustina
15.3-a 15.4
4
3 Agua
Agua
Fria
5 Amargosa
6 Anguera
7 Antas
8 Antônio Cardoso
O
rá
10 mrearema
II Araças
12 -Ar ci
13 A Man
14 lia
é15 Barra do Rocha
Ia 13 . ..ga
17 arejóes
le Cabaceiras do Paraguaça
19 Cachoeira
20 Candeal
21 Cardeal da Silva
22 Castro Alves
23 Catu
24 Cícero Dantas
25 Cipó

26 Conceição da Feira
27 Conceição do Almeida26 Conceição do Iacuipe
29 Conde
30 Coração de Maria
31 Coronel João k
32 Crisópolis
33 Cruz das Almas
34 Dom Macédo Costa
35 Elisio Medrado
35 Entre Rios
37 Esplanada
38 Euclides da Cunha
39 Fátima
40 Feira de Santana

15_4 a 15.5
-15.3 a 15.4
15.4 15,5
Ab ril
15.4 ' 5.5
15.3 5.4
15 4 a 5.5
15.3 a 3.4
Ab
15.3 a 15,4
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-15.3 -a15.4
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15.3-a 15,4
15.4 a 15.3
153 a-15.4
15.4 a.15.5

15.3-a 15.4

11 Gandu

42 G ongog
43 Governador Mangabcira
44 Hel °golas
45 Ibirapitanga
46 Ibirataia
47 Ichu
48 nhambuge
49 Igiau
50 rara
51 tacare
52 tamari
53 Itapicuru
54 Jandaira

--

15.4-a 15.5
15.3 a 15.4
15.4 a 15.5
15.3 a 15.4
15.4 a 15.5
Ab ril
15.4 a 15.5
15.3 a 15-4
15.4 a 15.5
15.3 a 15.4
15.4 a 15,5
15.3-a 15.4
15.4 a 15.5
15.3 a 15,4

58 Milagres
59 Mont ee Santo
60 Muniz Ferreira

61 Muritiba
62 Nova Iblá
63 N
So ure

64 Novo Triunfo
65 Olindina
66 Ouriçangas
67 Paripiranga
68 Pedrá"o
69 Pojuca
70 Oguinque
71 Rafael Jambeiro
72 Rio Real
73 Santa Barbara
74 Santanópolis
75 Santo Antônio de Jesus

76 Santo Estevão
•
TI São Felipe
78 São Félix
70 São Gonçalo dos Campos
00 São Miguel das Matas

15.4 a 15.5

81 Sapcaçu
82 Sátiro- Dias
83 Tan'quinho
84 Te odoro Sampaio
85 Teofilandia

15,3 a 15.4

(54-a 15.5
15.3-a 15.4

85 Tucano

I 87 Ubaitaba
, e8 U b a t

Abril
15-.4 a 15.5

189 Varzcdo
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6. CULTIVARES
Cultivares com suas características e reaçãO a doenças e eventos adversos. (Instrução Normativa n° 2, de
22.12.2000, da Secretaria da Comissão Especial de Recursos - CER, publicada no Diário Oficial de 29.12.2000).
A ocerrencia na lavoura de resultados diferentes daqueles informados e detalhadas nos indicativos do Zoneamento
Agrícola, abaixo especificados, será de inteira responsabilidade dos respectivos detentores das cultivares. (Art. 3•da
Instrução Normativa n°2).
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7. DOENÇAS-e PRAGAS NÃO COBERTAS PELO li'ROAGRO
DOENCAS FÚNGICAS
Nome comum: Agente Enológico
Antracnose: Colletotrichum gossypii
Complexo fiesarhun-nanatoide: .Fidarima oxysporfum fsp.yasinfectum;.Rothy lenchus renlfaMis oUlfelot-jogyne incognua '
- Mancha de-Alternéria:Alternoria.spp
Mancha dercospora: CercoSpoia gossypina
'
Mancha preta onde stemphylium: Stettiphyliú1n solani
Murcha de finanuni: FusariumozyspOrlum fsp. vasinfectum
Murcha deVerticillinm: Verticilliuin dahliae; Verliclilium albaatrum
Podridão das maçãs: AngoS diversos
• Ramulária ou Mancha branca: Ramularia iterola
Ramulose:Colletoirichum gossypii..var, cephalosporioldes
Tombamento: Colletotrichum gossypii; Ithigocionia solani; Fusarium spp.; Macrophoptina.
phaseolina; ,Pythium spp.
DOENÇAS VI ROTI CAS: Mosaico comum, Mosaico das nervuras, Mosaico das nervuras forma Ribeirão
Bonito ou Doença Azul, Mosaico tardia, Vermelhão do algodoeiro e outras doenças viroticas
TERIOS ES: Mancha angular: Xandiamonas campestriS pv:Malvaceárum:
BAC
NE MATOIDES: Meloidogyne incognita; Pratylenchus brachyuáis; Rotylenchulus.
ren(ormis; Helicotylenchus sp. e Belonolaimus gracillis
OUTRAS DOENÇAS: Murchamento avermelhado
PRAGAS'
Nome comum: Nome cientifico
Acaro biancée,,Pályphagotarsonetitus !Mus
Ácaro ralado: Tetranychüs urticae; Tetranychus.desertoruM
Ácaro vermelho: Tetranychus ludeni Tetranychia nubillelus; Tetranychus evansis
Bicudo: Anthonomus granais
Broca de algodoeiro: Eutinobothrus brasiliensis
Broca do ponteiro: Conotrachelds dinieri
Cigarrin verde: Empoascá kraemeri
Cigarrinha branca:.Agallia sp
Curuqueiê: Alabama argillacea
Falsa médideim:.Trichoplusia ni
Gafanhoto dó nordeste: Schlstocerca pállens
' : Heliothis virescens
Lagarta das Maçãs
tragara dos capullios: Heliothis zea
Lagarta militar: Spodopierafrugiperda
-Lagarta rosada: Pectinophora gossypiellaLagarta rosca: Agrotis-ipsilon
Mané-mago: Stirphia robusta
,
Masca branca: Bentrsia tabaci,.BeMisia spp
Mosquito do algodoeiro: Gargaphia tárresi
Percevejó manchador: Dysdercus spp
Percevejo rajádo: Rareias nubillelus
Pulg ão do algodoeiro: Aphys gossypli
• Pulgão verde: Myzuspersicae
Tripas: Trips tabaci, Frankliniella sp.;.Hercotrips sp.; Callotnps sp.rSelenotrIps
•
hrocinctus; Tnpsprslmi, Trips spp:
Vaquinha:Dr:bruaca speciosa

Abril
15 4 a 15.5
15.3 a 15.4
Abril
15.3 a 15.4
15 4- 15 5
Abril
15.4 a 15.5
Abril

55 Laje
55 Lamarrao
57 Maragogipe

Bacteriose
Fuparose

SEÇÃO 1

DIÁRIO 'OFICIAL

N°65 TERÇA-FEIRA, 3 ABR 2001

:
l

:

88

70

Tolerante
Débil

média
50 000

34-35

Media

70 J000

37-38

-85

Resistente
Forte
40

250
150
170
,
4.500
too
2
:
400
-Reação a doenças
Resistente
:
Moderadamente resistente
MR
Suscetível
MR
"
:
Resistente
:
MR
• .;
Suscetível"
Moderadamente resistente
MR

Suscetwel
MR
: Resistente
:

Suscetível

MR

Moderadamente resistente
Resistente

J

SERGIPE
. ALGODÃO HERBÁCEO

Safra 2001
Portaria n°7. de 2932001
1. NOTA TÉCNICA
O algodão herbácco•apresenta-se corria uma das- principais -alternativas _agrícolas- para o Nordeste brasileiro e.
uma das culturas mais rentáveis para as demais regiões de paia. O parque têxtil nacional de-Manda atualmente acre:á
de 900.000t de pluma, -doi quais entorno de dois Lises está sendo suprido com á imPortação, /ornando a cultura
como a-segunda em importância na pauta de importação dos Produtos.agricokis. Para mudar este quadro 4 necessário que o pais aumente a produção com a utilização de tecnologias que permitam o aumento da produtividade das
lavouras atilais e que novas áleas sejam incorporadas ao processtaprodutivo.
Para que uma cultura externe o seu potencial genético cM termos de produtividade é necessário que Sua exploração seja realizada em regiões que tenham condições çdafo-cliniáticas adequadas .ás suas caractenstitas agronomieis e semeada ha época correta. Na definição das áreas aptas-ao 'dando- do algodoeiro i1CMC00, considerou-se as
seguintes caracteristicas- edafo-climáticas, como próximodo ótimo- ecológico: a) temperatura Média- do ar Xixiando entre 20 c 30°C; b) precipitação anual variando entre 500 e 1500nun; c) umidade relativa mérlia • de ar em
torno de 60%; d) nebulosidade (cobertura de nuvens) inferior a ,59%;- e) inexistência de inversão térmica, iSiO, é,
dias muito quentes e noites mirto frias; e, I) inexistência de alta umidade relativa dm ar associadaa altas temperaturas.
Para definição das épocas-de-plantio considerou-se .resultados de ensaios conduzidos em diferentes locais da região-nordeste, á época chuvosa de .cada município considerada como o parodia (Mire os meses em que ocorrerame
pelo menos 10% do total da precipitação anual, ciclo fisiológico das cultivares sugeridas para.Plantio e colheita no
.período seco. No entanto é importante frisar que para o nordeste brasileiro o regime pluvio -métrico apresenta acentuada variabilidade espacial c temporal, o que implica em que alguns anoso-periode chuvoso se antecipa eu atrasa
em relação a média.
2: TIPOS DE SOLOS APTOS PARA O PLANTIO
Soles de caráter cutrefico, pertencentes aos grupes Latostolln, Podeeticos,-Etrunizen; Planossoloa, Canibissolos,
_
VertiSioloS, Terra Racha Estruturada. Regessolos e os Aluviais, e suas associações:
3. MUNICIP10S-COM ÉPOCA DE PLANTIOEM ABRIL
3.1 'A- relação de municípios- aptos para o plantio - suprimidas todos os outros onde anultura não -é recomendada nesta época - foi calcadaem dados disponíveis por ocasião da sua elaboração. Se algum municipio.nnidqu- de
nome ou -foi criado,unt- novo em razão de- emancipação de um daqueles da listagem abaixa.tõdas.a.S.recotnendaçães siso Idênticas às do município de origem até que nova relação o inclua formalmente.
3.2 A época de 'plantio indicada pelo zeneamente não .- será prorrogada ou antecipada em hipótese alguma:. No
caso .de ocorrer algum evento atípico à época indicada (pre.: seca excessiva que impeça o preparo da solo e semeadura ou excesso de chuvas que não permita o tráfego de máquinas na propriedade,), recomenda-sé aos -produtores
não efetivarem a implantação da lavoura nesta Safra nolteal atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento
estará sujeito a eventos climáticos adversos impossíveis, ainda, desatem previstos pelo zonearriento.
Amparo de São Francisco, Aquidaba„ Arauá, Areia Branca, Buquim, Campo de Brito, Canhoba. Oanindé de São Francisco, Capela, Çanra, Carinepolis, Cedro de São João; Criatinapolis,'Cunibe, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Majmard, Graelid 'C -ardosa, Incliaroba, _Itabaiana, Ra-baianinha, Rabi, Raporanga d'Ajuda, Japaratuba, japeng, Lagarto,. Laranjeiras; Macanibira, Malhada dos
Bois, Malhadôr,„ Maruim, Mera- Bonita, Monto Alegre deSergipe, Meribeca,..-NeóPolis, Nossa Senhora da
Gloria, Nossa Senhora das Dores: Nossa Sra. Aparecida, Nossa Sra. de 'Lotardes, Nossa Sra. do Socorre, Paentuba -Pedra, Mole, Pedriahas, Pinhão, Peço 'Redondo, Poço Verde, Porte, da 'Tolha, -Propriá, Riachão doDantas,' Riathuelo, Ribeirópolis, 'Rosar() do 'Cateto, Salgado,. Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima,
Santana. de São Francisco, São Cristovão, São Domingos, São Francisco; Saci Miguel- do Aleiao, Simão • Dias...Siriri. Telha. Tobias- Barreto, Tornar de Gero e Umbaúba.
-4.-CU LTI VARES
Cultivares com -suas caraeterísticas e -reação-a- doenças , e.eventot --adversos. -(instrução Normativa -n• 2, -de
22.12:2000, da Secretaria da ContIssAo-Espeaat'di Recursos : , CEltpublicrodd no Diário frfidal dr 29.12.2000),
A ocarrêneia-na lavoirade resuhadca.difereracs.daqiteles infernados- e .detalbados tiosindicadvos- do Zotina-,
mento Agricola abaixo--especificadoi, Será 4c. inteira- impainabilidade•dos raspar:tive:e &tentares das cultivares.
(Arr. 3'dorlitstrução NurnInfira e 2).
.

.
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5. DOENÇAS e PRAGAS ^NÃO COBERTAS PELO PROAGRO
DOENÇAS FUNGICAS
Nome comum: Agente Enológico
Antracnose: Colletotrichinnigossypii
Complexo fusanum-nematoide: Rasariam oxysporium fsp. vaslafeetum;Rothylenchus reitifirmis ouMelot,
dogyne incognita
Mancha de Alternaria:Alternaria spp
Mancha cercospora: Cercosporagossypina
Mancha preta ou de steffhylium: Sieniphylium solani
Murcha de fusanum: Fusanum ozysporium fsp. vasinftctum
albo-ais-um
dahliae;
Murchado
Podridão das maçãs: Fumos diversos
Ramulária ou Mancha branca:Simularia aerola
.Ramulose: Colletotrichum gossypit var..cephalosporioides
Tombamento: Colletotrichum gossypti; Rhizoctonla solant; Furariam spp.; Macrophontina
Msasealina; l'ythium spp.
DOENÇAS . VIROTICAS: Mosaico comum, Mosaico das nervuras. Mosaico das nervuras forma Ribeirão.
Bonito ou Doença Azul, Mosaico tardio, Vermelhão do algodoeiro c outras doenças Viróticas
BACTERIO S ES Mancha angular Xanihomonas caepeStris 1w. malyacearuni
NEMATOIDES: Meloidogyne inCognita; Pratylenchus brachyurus; Rotylenchulus Worms;
Helicolyienchus sp. e Bélonolaimus gracillis
OUTRAS DOENÇAS: Murchamento avermelhado
PRAGAS
Nome comum: Nome científico
Acaro branco: Potyphagotarsonem us latas
Acaro rajado: Tetranychus urticae; Tetronychus desertaram
Ácaro vermelho: Terranychus ludent ; Tetranychus nubillelus; Tetranychas evansts
Bicudo: Atahonomus grandis
Broca do algodoeiro: Eutinobothnishrastliensts
Broca do ponteiro: Conotracheius diniert
Cigan~ verde: Empoasca kraemeri
Cigarrinha branca: Agatha sp
Curuquere: Alabama argillacea
Falsa mcdideira. Trkhoplusla 17i
Gafanhoto do nordeste: Schtstocerca pallens
Lagarta das.maçãs. Heliothis virescens
Lagarta dos capulhos: &liadas zea
Lagarta militar: Spodoptera frugiperda
Lagarta rosada: Pecanophora gossypiella
Lagarta rosca: Agrotisipsilon
Mané-Mago: Stirphra robusta
Mosca branca.Beintrier taliaci, Demitia spp
Mosquito do algodoeiro . Gargaphiatorresi
Percevejo manchador Dysdercus spp
Percevejo rajada Hordas nubtilelus
Pulgão do algodoeiro: Aphys gossypit
Pulgão verde. Myzus persicae
sp.; Hercotrips sp.; Caliotrips sp.; $elenotrips raTopes. Trips tabaci, FmnklinfellaTnps
spp:
brocinctus,
VaquinhaAltabroti ca speciosa
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DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO
RIO DE JANEIRO
PORTARIA N9 10, DE 20 DE MARÇO DE 2001

'ODELEGADO .FEDERAL DA AGRICULTURA 180 ESTADO DO'RIO-DE JANEIRO,
no uso das atribuições.que,lhe confere o Artigo 30, Anexo 1-do Decreto C.2,68.1, de 21 da julho de 1998, e
-rendo em vista o disposto no Decreto.2.840, dei° de novembro de-1998, e no Are 12 da:inStrução Nonnativa n.°
2, de 9 de fevereiro do 1999, e o. que mista no Pu:cesso n.° 21044.001724/2001-23, resolva:
ART I.° - Ceuceder AUTOIIIZAÇÃO.ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA DE PESCA à
embarcação pésqueira denominada CHARMOSO Be bandeira nacional, registro no. MA/DF a° RJ 000000034, Inscrição-na Capitania dos Portos n.° 401,013740-1, Propriedade de LUC1NEIDE MARTINS
DOS SANTOS & OUTRO, CPF/CGC: 417.389.93737, Endereço : RUA DO OUVIDOR, 24 - 1° ANDAR -CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ- CEP 20.010-150.
•

.8. 1.° Fica a embarcaçãO, acima identificada, 'autoriaada•a efetuar ã peita de CAMARÃO
ROSA tom 'o emprego de ARRASTO,emplieles &peixes controladas por ortienaniOnto da peita,. no litoral
brasileiro, na 2s:na de equação compreendida entre a divisa do Estado do EsPirito Santo com oÉátado do Rio de
'apeiro e a .fronteira- do Brasil com o Uruguai, não sendo pehnitida a. prática Be pasta subaquática com a
utilização de aparelho de ar Comprimido.
.K111

§ 2.° A autorização ora concedida nãopoderá
efeito no caso, &Veada ou arrendamento da embarcação.

Sei

objeto de negociação e ficará automaticamente

ART. 2.* - Á autorização ora concedida terá validade de I (um) ano e poderá ser renovada a
critério desta DFA/R.1.
ABT: -O proprietário/armador da embarcação autorizada nos termos da presente Portaria,
fica obrigado ao cumprimento do que consta na "legislação orá .vigor, sob perta de cancelar:moto desta
atitorização, sem prejuízo de outraS sanções cabiveit. ART. 4.•-Esta Portaria entrarem vigor na data dessa publicação.
ART. 5.".- Ficanrrevogadasat disposições em contrário.
PEDRO CABRAL

(Of.. n9 192/2001)

DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM SANTA
CATARINA
PORTARIA N9 22 DE 14 DE MARÇO DE 2001

O Delegado-Federal de Agrinelhanima Santa Catarina; Mi uso da competéricia
lhe confere o Art: 30, Anexo Ido Decreto n°2.681, de21 de julho de 1998, e tendo emvista o disposto
no Decreto 2.84 O, de 10 de hovembro de 1998, e no Art. 12 darInstrução Non :nativa-R° 2. de 9 do
fevereiro de 1 999; e 6 que constá no Processo 09 : :2 I 950 . O O 3 4 7 3 / 1 9 9 9 - 9 3 , resolve
Art. I° Conceder AUTORIZAÇÃO ESPECIAIS ERTRAORDINARIA . DE PESCA a
embarcação pesqueira denomina& ALEXANDRE MAGNO IV, de bandeira nacional registro no
MA/DFA/SC is 000000178, Inscrição na Capitania dos Portos o 81-03 17. 81 ,4, 'Propriedade de
FLORIMAR INDÚSTRIA ECOMÉRCIODE PESCADOS S/A., CC,C133.800.67210001-09, Endereço
à Rua Bemardino Vai, 154- Sala 102 Bairro Estreito, Cidade de Florianópolis/SC.
§ 1° Fica a embarcação, acima identificada, autorizada a efetuar a pesca de SARDINHA,
como emprego de CERCO, espécies sob regime de controle de mtplotação, no litoral brasileiro, fia zona
de operação compreendida entre o paralelo de 22°0Q'S (Cabo de São Tomé - Estado do Rio de Janeiro) e
o paralelo de 28M05 (Cabo de Santa Marta Estado de Santa Catarina), não sendo permitido dirigir a
captura para outras espécies controladas, através de outras- modalidades e em áreas -não•previstas-nesta
Portaria.,
§ 2° A autorização ora concedida não poderá ser objeto de negociação e ficará
automaticamente sem efeito no caso de venda ou arrendamento da embarcação.
Art. 2° A autorização ora concedida terá validade de 1 (um) ano epoderá ser renovada a
critério desta 15FA/SC.
Art. 2° O proprietário/armador da embarcação autorizada nos termos da presente Portaria,
fica obrigado ao cumprimento do que consta na legislação em vigor, solz.pena de cancelamento desta
autorização, sern prejuízo de outras sanções eabisteis.
Art. 4° Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO ZIMMERMÁNN

PoRTARIA 149 "2 3 , DE 14 DE MARÇO DE 2001
O Delegado Federal de Agricultura em Santa Catarina, nó IAM da competência nue
lhe Confere o Art. 30 Anexo Ido Decreto If2:681„ de 21 de julho de 1998 e tendo em vlsta:a disposto
no Decreto 2,840, de 10 de •novenibro de 1998, e no Art. 12 da Instrução Normativa ri' 2, de 9 de
fevereiro de 1999 e o que consta no Processo n°21050.003472/1999-2 1, resolve:
Art. -1° Conceder AGTORIZAÇÁO . RSPECIAL EXTRAORDINÁRIA DE PESCA à
embarcação pesqueira denominada DOM RODRIGO, de bandeira nacional', registro no IMA/DF:A/Sçm,
000000179, Inscrição na Capitania dos Portos n° 3 81-021471-0, Propriedade . de PLC/RIMAR
INDÚSTRIA É COMÉRCIO DE PESCADOS S/A., CGC 83.800.072/9001-09„ Endereça à Rua
Beitardino Vaz, 154,- Sala 102, BairraEstreito,,Ctijikle cle.Floria&polia/SC.
§ 1° Fica a embarcação, acima identificada; autorizada a efetuara pesca de SARDINHA,
nont o emprega& CERCO; espécies sob rogá& de controle de ekplotação, no litoral brasilOrp, na Zona
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de operação compreendida entre o paralelo de 22°00'S (Cabo de São Tomé - Estado do Rio de Janeiro) e
o paralelo de 28°40'S (Cabo de Santa Marta - Estado de Santa Catarina), não ,sendo pennitido dirigir a
captura para outras espécies controladas, através de outras modalidades e em áreas-não previstas nesta
Portaria.
§ 2 0 A autorização ora concedida não poderá ser objeto de negociação e ficará
automaticamente sem efeito no caso de-venda ou arrendamento da embarcação.
Art. 2° A autorização ora concedida terá validade de 1 (um) ano e poderá ser renovada a
critério desta DFA/SC.
Art. 3° O proprietário/armador da embarcação autorizada nos termos da-presente Portaria,
fica obrigado ao cumprimento do que consta na legislação em vigor, sob pena de cancelamento desta
autorização, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Art. 4 0 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO ZIMMERMANN
PORTARIA N9 2 4 , DE 14 DE MARÇO DE 2001
O Delegado Federal de Agricultura em Santa Catarina, no uso da competência que
lhe confere o Art. 30, Anexo Ido Decreto n°2.681, de 21 de julho de 1998, e tendo em vista o disposto
no Decreto 2.840, de 10 de novembro de 1998, e no Art. 12 da Instrução Normativa n° 2, de 9 de
fevereiro de 1999, e o que consta no Processo n° 21050.000266/2001-26, resolve:
Art. 1° Conceder AUTORIZAÇÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA DE PESCA à
embarcação pesqueira denominada CALDEIRA, de bandeira nacional, registro no MA/DFA/SC n°
000000181, Inscrição na Capitania dos Portos n° 443-006564-1, Propriedade de SILVIO ANTONIO
CALDEIRA, CF'F 650.941.829-00, Endereço à Rua Julia da Costa Flores, 509, BairrO Gravará, Cidade
de Penha/SC.
§ 1° Fica a embarcação, acima identificada, autorizada a efetuar a pesca de CAMARÃO
SETE BARBAS, com o empregado ARRASTO, espécies sob regime de controle de explotaçãb, no
litoral brasileiro, na zona de operação compreendida entre a divisa do Estado da Bahia com Estado do
Espírito Santo e a fronteira do Brasil com Uruguai, não sendo permitido dirigir a captura para outras
espécies controladas, através de outras modalidades e em áreas não previstas nestaTortaria.
§ 2° A autorização ora concedida não poderá ser objeto de negociação e ficará
automaticamente sem efeito no caso de venda ou arrendamento da embarcação.
Art. 2°A autorização ora concedida terá validade de 1 (um) ano e poderá ser renovada a
critério desta DFA/SC.
Art. 3 0 O proprietário/armador da embarcação autorizada nos termos da presente Portaria,
fica obrigado ao cumprimento do que consta na legislação em vigor, sob pena de cancelamento desta
autorização, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Cloranfenicol (-)
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Aves
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50
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o
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5
7
1
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Urina
44
,
Sulfatiazot
ss
SulfamMazina (1)
Fígado
'89
Sulfadimetoidna
Músculo
311
SutfaquincetaNna (2)
98
Nicarbazina (3)
309
Furazolidona
Músculo
80
Nifrofurazona
89
Tiouracil
Topazol
llreostákos
Tireóide
Bovinos
5.340
O
Metétiouracil
Propiltiouracil
Aves
O
307
Cádmio
Rim
Suínos
70
O
Minerais
Chumbo
Fígado
Eqüídeos
89
O
Arsénio
Músculo
Bovinos
310
O
Ivermectina
O
Antiparasitários Abarnectina
Fígado
Bovinos
313
(4)
PCBs
HCB
BHC
Lindane
Aves (5)
252
0
.
~rir)
Suínos
Organoclorados Dieldrin
o
sa
Gordura
Eqüídeos
57
o
Endrin
Bovinos (8)
283
O
Clordane
Mirex
Metoxiclor
Heptaclor
DDT e Metabólicos
(*) 04 amostras positivas para Zumbi desencadearam o Subprograma de Investigação em urina 32 amostras suspeitas
para Zeranol, aguardando confirmação laboratonal.
ri As amostras para Aves (65), Suínos (10), Eqtlirto (16) não concluídas por falta de insumos (Wh' ELISA) importados,
(1) 5 violações para SulfametazIna em Aves, (2) 7 violações para Sulfaquinaálinie etll Suínos, (3) 1 violação para
Nicarbazina eis Aves e (4) 2 violações para Abamectina em Bovinos. Como medida cOrretime, foi aplicado o disposto nos
tens 81 e 82 das Ações Regulatõrias da Instrução Normativa 42, de 20 de dezembro de 1990, publicada no Diário Miai de
22/12/99,
(5) Defasagem de 48 'amostras (16%) de Organodorados em Aves e (6) Defasagem de 37 almadras (12%) de
Organoclorados em Bovinos, pulas análises estão sendo finalizadas.
(Of.. n9 1 8/2 0 0 1)

USEU

ROBERTO ZIMMERMANN
(Of. n9 1.618/2001)

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
PORTARIA N° 16, DE 30 DE MARÇO DE 2001

(4.0U

,Iói:jrtOu
1T de;maió'
l'iSe;U:r;r'édi
localizadó uosl
i?Nn$a N
pcÍ lnada meti,
680- meNs quad
de peças e dOcUrnent
que retratam histÓrta,,,,

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere-o art. 83, item
IV do Regimento Interno da Secretaria aprovado pela Portaria Ministerial n° 574 de 08 de
dezembro de 1998, tendo em vista o disposto no art. 6° da Portaria Ministerial n°527 de 15 de
agosto de 1995, resolve:
Art. 1° Divulgar, na forma do ANEXO desta Portaria, o sumário das atividades do
Programa de Controle de Resíduos em Carne - PCRC, executadas em 2000.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

Cilee
Classificação

Anabolizantes

Beta-Agonistas

ANEXO
PROGRAMA DE CONTROLE DE RESÍDUOS EM CARNE - PCRC
(RESULTADOS DE20001
Drogas
Substrato
Análises Efetuadas
•
Hexestrol
Dienestrol
Bovinos
306
Urina
Trembolona
Bovinos Vivos
293
Dietilestilbestrol
Dietilestilbestrol
Fígado
Bovinos
304
Bovinos
306
Urina
Zeranol (*)
Bovinos Vivos
293
Fígado
Bovinos
304
Fígado
Bovinos
87
Clembuterol
Urina
Bovinos
Vivos
62
satbutamoi
Fígado
Bovinos
67
Urina
Bovinos Vivos
82
Neomicina
Penicilina
Tetraciclina
Rim
314
Aves
EritromIcIna
Fígado
Suínos
64
Oxitetraciclina
Músculo
Eqüídeos
88
Clortetracidina
Bovinos
307
Estreptomicina

I

CC .

deste OtEgãõ
e se confuhder4orn
a história da ithp:fensa
no mundo.

Violações

toe
070034.0.

o
4

o
o

O

o
o

UNAM
NO
~II
/dieme dei

O
O
0
O

NEMO

h., roca.,

Visitas:
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.
omingos e feriados, das
14 às 17 horas.
prensa Naeional,SIG, Q,oadro6, Loto
800, CEP: 70610-460
Brasília -DF
Fone:
(0,0t 61) 3139618

12

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

Ministério da Educação

N° 65 TERÇA-FEIRA, 3 ABR 2001

Ministério da Saúde

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE BARREIROS
SECRETARIA EXECUTIVA

Conselho Diretor

PORTARIA ' t49 25, DE 15 DE MARÇO DE 2001

PORTARIA N9 1, DE. 16 DE MARÇO DE 2001
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA AGROTÉCNICA
FEDERAL DE BARREIROS-PE, no uso de suas atribuições e em conformidade
com a resolução n 2 001/2001, resolve:
- Aprovar os CURSOS TÉCNICO EM TURISMO TÉCNICO EM
AGROINDúSTRIA, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E ENSINO MÉDIO, a partir do ano
de 2001.
JOSÉ PEREIRA DE SOUSA.
(Of. n9 15/2001)
'41b.

•NERMISII~114REIINem

mistério da Previdência e
Assistência Social
IfileR~11•2111119211~~1911211IIRIP

O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no artigo 1°, da Portaria MS n.° 191, de 09 de fevereiro de 2001, e
Considerando a necessidade de viabilizar a celebração de convénios entre o Fundo
Nacional de Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde visando atender ações de saúde tais
como: incentivo financeiro a municípios habilitados à parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB,
para a saúde da família; aquisição e distribuição de medicamentos e insumos estratégicos; prevenção e
tratamento do câncer cérvico . uterino; produção, aquisição e distribuição de medicamentos para
tratamento de pacientes com tuberculose e outras pneurnopatias, bem como, incentivo financeiro a
municípios habilitados à parte variável do Piso de Atenção Básica.- PAB, para as ações de vigilância
Sanitária, resolve:
Promover na forma do anexo a esta Portaria, em consonancia ao estabelecido no inciso 11
do artigo 41 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei n° 9.995, de 25.07.2000, alteração de
modalidade de aplicação de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei
n° 10.171, de 05.01.2001, e em seus ciéditos adicionais.

SARJAS NEGRI

NNOIRIRn

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gerência Executiva cum Vitória

051,00
SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO

Divisão de Arrecadação
CÓDIGO .

PORTARIA N9 9, DE 28 DE MARÇO "D"D-2001
A Chefe da Divisão de Arrecadação do INSS, no Estado do Espirito Santo,-no
uso das atribuições que lhe confere,a Portaria MPAS/GM-1.038,publicada no
D.O.0 de 08.02.2000 e considerando o que dispõe o item 47 da Lei 8.212,de 24
de julho de 1991,e ainda o item 26 da OS/INSS/DAF-207,de 08 de abril de 1999,
resolve:

VALOR
ESPECIFICAÇÃO

CE G E MOO FTE

ACRÉSCIMO

REDÉCAO
-

36 000

MIN/STERIO DA SAÚDE

29.010.833

29.010.383

36 901

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

29.010.883

29.010.983

10 301 0001 0589

Incentivo Financeiro a NIunicíplos Habilitados à
Parte Variável do Piso de Atinçao "Básica • PAB,
para a Saúde da Família

18.008.000

18.008.000

Art. 1°-Declarar que a Certidão Negativa de Débito-CND referente aos recolhimentos das contribuições previdenciárias a cargo do INSS,n° 004942000-070
01120, com data de emissão de 11/12/2000,em nome da empresa Joaquim Antônio de
Souza e outros,CEI n° 39.390.00034/68,6 inautêntica e,consequentemente inidônea, uma vez que não foi emitida por qualquer Unidade desta Regional.

10 301 0001 0589 000 l Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados O Pane 3
Variável do Piso de Atençáo Básica. PAB, para a Saúde 3
da Familia, no Estado do Acre

3
3

40
50

0135
0155

O
181.000

131.000

Art.2 . -Desta forma,tal documento é nulo de pleno direito não produzindo
quaisquer efeitos,devendo ser recusado por qualquer instituição pública ou
privada à qual venha a ser apresentado.

10 30l 0001 0589 0003 Incentivo Financeiro a Municlpios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençáo Básico- PAB, para a Sairá 3
da Família, no Estado de Alagoas

3
,

40
50

015$
0155 •

O
358.000.

358.000

Art.3°-0 ato eventualmente praticado para o qual tenha sido apresentado
esse documento como prova de inexistência de débito de contribuições previdenciárias é nulo para todos os efeitos de acordo com disposto no caput do
art .48 da Lei 8.212,de 24/07/91 e alterações,posteriores.

10 301 0001 0589 0005 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de AtençâO Básico- PAB, para a Saúde 3
da Familia, co Estado do Ainapá

3
3

40

50

0155
0155

IS
120.000

120.000
O

10 301 0001 0589 0007 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Parte .3
Variável do Piso de Atendo Básica. PAB, para a Saúde 3
da Família, no Estado do Amazonas

3
3

40
50

0155
0155

O
404,000

404,000

/O 301 0001 0539 0009 Incentivo Finmaceiro a Fluniclpios Habilitados a Pane 3
Variável do Piso de Atençâo Básica . PAB, para a Saúde 3
da Familia, no Estado da Baba

3
3

40
50

0155
0155

O
2.021.000

2.021.000

10 301 0001 0589 0011 Incentivo Financeiro a Municipios_Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençâo Básica . PAB, para a Saúde 3
da Familia, no Estado do Ceará

3
3

40
50

0155
0153,

O'
576000

576.000
O

Art. 1°-Declarar que a Certidão Negativa de Débito-CND referente aos recodas contribuições previdenciárias a cargo do INSS, n° 008052000-040
02123,com data de emissão de 18/12/2000, em nome da empresa Município de Divino São Lourenço-Prefeitura Municipal,CNPJ n° 27.174.127/0001-83,é inautêntica
e,consequentemente inidônea,uma vez que não foi emitida por qualquer Unidade
desta Regional.

/O 301 0001 0589 0013 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Parte
Variável dó Pisada Atençâo Básica - PAI), para a Saúde
da Família, no Distrito Federal
,
,
10 301 0001 0589 0085 Incentivo Financeiro a Municiplos Habilitados à Parte
Variável do Piso de Amaça° Básica - PAB, para a SeOde
da Familia, no Estado do Espirito Santo
.

3
3

3
3

30
50

0155
0155

O
119.000

119.000
O

3
á

3
3

40
50

0155
0155

O
649.000
,

649.000

Art.2°-Desta forma,tal documento é nulo de pleno direito não produzindo
quaisquer efeitos, devendo ser recusado por qualquer instituição pública ou
privada à qual venha a ser apresentado.

10 3or 0001 0589 0017 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de-Atençâo Básica -Pés, para a Saúde 3
da Familia. no Estado de Goiás

3
3

40
50

0155
0155

O'
394.000

394,000

Art. 3 . -0 ato eventualmente praticado para o qual tenha sido apresentado
esse documento como prova de inexistência de débito de contribuições previdenciárias é nulo para todos os efeitos de acordo com disposto no caput do
art . 48 da Lei 8. 212, de 24/07/91 e alterações posteriores.

10 301 0001 0589 0019 Incentivo Financeiro,/ Municípios Habilitados à -Parte 3
Variável do Piso de Atençâo Básica- PAB, para a Salde 3
da Família. no Estado do Maranhao

3
3

40
50

0155
0155

O
766.000

766.000

O 301 0001 0589 0021 Incentivo Financeiro a MunicIpios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençâo Básica. PAB, para a Stuide 3
• da Familia, no Estado de MatOGrosso

3
3

40
50

0155
0155

O
603.000

608.000
O

O 301 0001 0389 0023 Incentivo Financeiro a NIunicipias Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençâo Básico- PAB, para a Saúde 3
da Família, no Estado de Mato Grosso do Sul

3
3

40
50

0155
0155

O
144,000

244.000

O 301 0001 0589 0025 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados á. Pane 3
Variável do Piso de AtençâO Básica . PAB, para a Saúde 3
da Famni3. co Estado de Minas Gerais

3
3

40
30

0155
0155

O
1.988.000

1.988.000

ROZINETE BISSOLI GUERIN/
PORTARIA N9 10, DE 28 DE MARÇO DE 2001
A Chefe da Divisão de Arrecadação do INSS,no Estado do Espírito Santo,no
uso das atribuições que lhe confere,a Portaria MPAS/GM-1.038,publicada no
D.O.0 de 08.02.2000 e considerando o que dispõe o item 47 da Lei 8.212,de 24
de julho de 1991,e ainda o item 26 da OS/INSS/DAF-207,de 08. de abril de 1999,
resolve:
lhimentos

ROZINETE EassoLI GUERIN/
(Of. n9 100/2001)

o

O

o

o

o

o

o

o

o

ORIGINAL COM DEFEITO
N° 65 TERÇA-FEIRA, 3 ABR 2001.

DIÁRIO OFICIAL

10 ;01 0001 0489 002 7 Incentivo Financeiro a Municiplos Habilitados á Part 3
Variável do Piso de Atenção Básico- PAR, para a Saúde 3
da Familia, no Estado do Pará

3
-3

40
50

0155

O
998.000

10 301 0001 0589 0029 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à P 3
Variável do Piso de Atençáo Básico- PAR, para a Saúde 3
da Familia. no Estado da Paraíba

3

40
50

0155
0155

471.000

10 ;01 0001 0589 0031 Incentivo Financeiros Municipios Habilitados à Part 3
Variável do Piso de 'Vença° Básica- PAR, para a Saúde 3
a Familia, rio Estado do Paraná

3
3

40
50

015$
0155

2.545.000

10 301 0001 0989 0033 Incantivo Financeiro a Municípios Habilbados A Pari 3
Variável do Piso de Atenção Básica - PA13, para a Saúd 3
da Fsmil ia, no Estado de Pernambuco

3
3

40
50

0155
0153

424.000

10 101 0001 0 ,89 0033 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Pari 3
Variável do Piso de Atenção Básica FAB, para aSaúde 3
da Familia no Estado do Piau!

3

40
50

0155
0155

466.000

o

10 30; 0001 0589 0037 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Pari 3
Variável do Piso de Atenção Básica. PAB, posso sd.d. 3
da Família, co Evado do Rio de Janeiro

3
3

40
50

0153
0155

O

593.000

593.000

O

10 301 000/ 0589 0039 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençáo Básico- PAR, para a Saúde 3
da Familia, no Estado do Rio Grande do Norte

3
3

40
50

0155
0155

O
312.000

312.000

10 301 0001 0589 004! Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados Part 3
Varia, el do Piso de Atençáo Básica- PAR, poros SaCed 3
da Familia no Estado do Rio Grande do Sul

3
3

40
50

0155
0155

O
690.000

690.000

10 301 0001 0$89 0043 ncentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Pane 3
Varia, el do Piso de Atençâo Básica- PAB, para a Saúde 3
a Familia, no Estado de Rondônia

3
3

40
$0

0135
0155

152.000

o

10 301 000/ 0589 0045 neendvo Financeiro a Municípios Habilitados à Part 3
Variável do Piso de Atenção Básica- PAR, para a Saúde 3
a Familia, no Estado de Roraima

3
3

40
50

0155

O

P15:000

0155

15.000

o

10 30/ 0001 0589 0047 I ncentivo Financeiro a Municípios Habilitados á Parte 4
Variável do Piso de Atenção Básica - PAR, poros Saúdo 3
a Familia. no Estado de Sâo Pauto

3
3

40
50

0155
0133

O
1.821.000

1.321.000

10 30143001 0589 0049 ncentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençâo Básica PAB, parda Saúde 3
a Familia, no Estado de Santa Catarina

3

40
$0

0135
0155

O
$97.000

597.000

10 301 0001 0$89 0051 ncentivo Financeiro a Municípios Habilitados O Par! 3
Variável do Piso de Arenoso Básica. PAR, paras Saúde 3
da Familia. no Estado do Sergipe

3
3

40

10 30/ 0001 0589 0053 Incentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Pan 3
Variável do Piso de Atenção Básica PAB, para a Saúde 3
da Familia, no Estado de Tocantins

3
3

10 303 0003 4368

oiss

3
3

471,000

o

2,345.000,
O

24.000

o
466.000

o

o
152.000

O

O

so

3[6.000

316.000
O

40
50

0155
0153

O
180.000

180000
O

1.290.638

1.290.638

30
40

0151
0151

10 304 0010 0595 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à
Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAR para
as Açaes de Vigilância Sanhária
10 304 0010 0595 0001 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Atençáo Básica . PAR para as Ações 3
de Vigiláncia Sanitária, no Estado do Acre
3
3

3
3
3
3

30
15
40
151
30 0155
40 0155

W 304 0010-0595 0003 I ncentiva Financeiro a Municipios Habilitados á Parc 3
Variável do Piso de Atençao Básica • PAR para as Ações 3
de Vigilância Sanitária, no Estado do Amapá
3
3

3
3
3
3

30
40
30
40

10 304 0010 0595 000$ I ncentivo Financeiro a Municipios Habilitados à Par: 3
Variável do Piso de Atenção Básica- PAR partias Açõe 3
de Vigiláncia Sanitária, no Estado do Amazonas

3
3

30
40

10 304 0010 0$95 0007 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados -O Park, 3
Variável do Piso de Atençâo Básica- PAR para as Açdes 3
de Vimiancia Sanitária. no Estado de Alagoas

3
3

30
40

10 304 0010059$ 0009 incentivo Financeiro a Municípios Habilitados A Pane 3
Variável do Piso de Atençáo Básica • PAR para as Ações 3
de Vigilância Sanitária, no Estado da Baleia

3
3

o, 0011 Incenaná Financeiro a Slunicipios Habilitados á Pari 3
Variável do Piso de Mango Básica • PAR para as Ações 3
de Vigilância Sanitária, no Estado do Ceará
10 304 0010 0595 001$ Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte 3
Variável do Piso de Mariola Básica • PAB poroso Ações 3
de Vigilánma Sanitária, no Estado do Espirito Santo
1,4 /0/0 0005 001 - Incem,. Financeiro a Manicipios Habilitados à Part 3
Variável do Piso de Atençâo Básica • PAB para as Açde 3
de Vigilância Sanitária, no Estado de Goiás
10 304 0010 0595 0019 incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Part 3
Variável do Piso de Ale3Ç30 Básica. PAR para as Açor 3
de Vigilância Sanitária no Estado do Maranhao

0151

O
1.290.63 8

1.290638

6.667325

6.667325

1.500
O

53:339

0/51
0155

51.441

0155

0151
0151

o

1.500
103.500°

,
10 304 0019 9593 0023 ncentivo :Financeiro a Municípios Hsbilitados à Pan
Variável do Piso de Atenção Básica -0A13 para as Açde
de Vigilância Sanitária, noEstarlo de Minavderais

o
103.500

'

O
33:339
O
51.441

13
o

3
3

3
3

30 0155
40 0155

636.000
-O .

656.00

10 304 0010 0595 0027 iacenrina Financeiro a Municipios • Habilitados à. Part. 3
Variável do Pisarás Atençáo Básica- PAR para as Agees 3
de Vigilância Sanitária, no:Esiodo do'Pard

3
3

30 0153
40 . 0155

225.500
e

225:30

10 304 0010 0$95 0029 Incentivo Financeiro a Municipios ,Habilitsdos à.Part 3
Variáirel do Piso de AtençaoBásita - PAB pana as AoSes 3
c Viga:teia Sanitária. no Estado da Paraíba

3
3

30
40

0155
0133

121300
e

127.50

10 304 0010-0595- 0031 Incenrivo Financeiro a Milniciplos Habilitados:à Pari
Variável do Piso de Atençáo Básica- PAR para as Açõe
de Vigi Bacia Sanitária,-no Estado do Paraná

3
3

3
3'

30
40

0155
0155

336.000
-0

356:00

10' 394 0010 0595 0033 Incentivo Firma:oiro-a -MunIcipios Habilitados CP
3
Variável do Piso de Atençâo Báica- PAR panas Ações 3
de Vigilância Sanitária no Estado de Pernambuco

3
3

30
40

0655
0135

286.508
, O

286.50

10 304' 0010 0393 0033 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Pari 3 -3
Variável do Piso de Atençáo Básica - PAR para as Açdes 3 3
de Vigilánciti Sanidela, no-Estado.do Piau(

30
40

0136
0151

103,000
.0

.o
105.00

10 304 . 0010 039$ 0037 Incentivo Financeiro a blunicipios Habilitados à Part 3
Variável do Piso de Atenção Básica . PAB para as AoSes 3
de Vigilância Sanitária, noBstado do Rio de Janeiro

3
3

30
40

0155
0135

-324.500
-0

524.50

40 304 0010 0595 0030 Incentivo Financeiro 3 Municípios Habilitados.à Pane
Variável do Piso da Aiençáo Básica • PAB.para as Ações
de Vigilância Sanitária, no Estado do Rio , Grande d
Narre
. .
'
10 304 0010 0595 0041 ncentivo,-Financeiro,a-Municiplos Habilitados- S.Part
Variável do Piso de Atençáo Básica - PAll Para os Ações
e Vigilância Sanitária, no Estado do Rio Grande do Sul

3
3

3'
3

30
40
,

0133
0133

105.000
13

3
3

3
3

.
30 0155
40 0155

378,100
- O

1
378.101

10 304 0010 0595 0043 tncnnrioo Financeiro a Municipios -Habilitados :O Parte 3
Variável do Piso derAtençáo Básica-PAR pata asAçõe 3
e Vigilância Sanitária, noEstado de Rondônia

3
3

30
40

0133
0155

-150,000
O

1
150.0(1(

60 304 0010 0593 0045 lncsndvo Financeiro a Municípios 'Habilitados:à Parir ' ?'
Variável do Piso de Aiençáo Básica • ma para as Ações ', 3
de Vigiláncia Sanitária, no Estado de Roraima.
:3
3

3
3
3,
3

30
40
30
40

0151
015!
0155
0133

o

57.501

10 3,04 0010 0595- 0047 Incentivo Financeiro.a Municipios Habilitados-à . Parte 3
. Variável do Piso de Atençáo. Básica. - PAES, P ara as , 3
Ações de Vigiláncia Sanitária, no Estado de Santa •
Catarina
,
10 304 0010 '0595. 0049 Incentivo.Financeiro a -Municípios Habilitados O Parte 3
Variável-do Piso de Atendo Básica • PAR, para-as 3
Ações de Vigilância Santuário, no Estado de Seo Paulo .

3
3

30
_ 40

8155
0 155

199000
.0

(
194.000

3
3

30' 0153
40 0135
.•

1363.500
O

0
1363.500

0153
0155

10 304 0010 0595 0053 lnrendvo Financeiro a Municipios Habilitados À Pane 3
Variável do Piso de Atençáo Básica - PAR, para as à
Ações de Vigilância Sanitária, no Estado do Tocranins

0651
0151 .-

10 303 0919-4369

3
3

3
Y

30
40

3
3

0151
0151

sp

90

Produção, Aquisição e Distribuição de Medicamento
pare Tratamento de 'Pacientes com Tuberculose e
Outras Pneumopatias
.

Já 303 0019 4369 0001 Producan, Aquisição-e -Distribuiçáo de Medicamentos 3
para Tentame= da Pacientes com Tuberculose c Outras 3
neumopatias - .Nacional
'

o

.

i

1015,001

(
36.623

•

103.000
O
105.000
0

O
105.000

500.000

509.000

300400
O

300,000

2.544.920

2.544.920

o
3
3

O
105.000
..
-

prevenção e Tratamento do Cancer Cérvico-Uterino •

10 303 0011 4328 0001 Prevençáo -e Tratamento do Cáncer Cérvico-therano
Nacional ,

o

-

/O 304 0010 0595 0051 Incentivo Financeim 'a Municipios Habilitados á Parte-3 - 5.. 30
Variável- do Pisei de Atenção Básica - PAR, para as .3 .3
40
Ações de Vigilância Sanitária, no Estado de Sergipe-

10 30.3 .0011 4328

O-

36,625 .
-O
51300

0

0155
0155

Aquisição e Distribuição de Medicamentos e Immo
Estratégicos

10 303 0005 4368 0001 Aquesiçáo e Disuibuiçâo de Medicamentos e Irisamos 3
Estratégicos • Nacional
3

998.000
O

gçÃo

30
90

01$1
0151

O
2.544.929

o

.
2.544.920
-o

,

103.000
105.00:
PORTARIIK N9 26-, DE 15 DE MEÇO DE 200-1,
105.000

.
O
I 85,000

30- 0155
40 0133

492.500

O
492.500

3
3

30
40

0155
0155

2"0 100

3
3

30- 0155
40 0153

112.000

3
3

30
90

0155
0155

1F6,000

3
3

30
40

0155
0155

206.000

o

o

206.000

10 304 0010 0595 9021 Incentivo Financeiro a Murticlpios Habilitados à Parc 3
Variável do Piso de Atençáo Básica • PAR para as Ações 3
de %danem Sanitária, co Estado de Mato Grosso

3

30
40

0151
0151.

105.000
O

105,000

10 304 0010 0595 0023 incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Part 3
Variável do Piso de Atençâo Básica • PAR para as Ações 3
de Vigilância Sanitária, no Estado de Mato Grosso do
Sul

3
3

30
40

0151
0151

105.000
O

O
105.000

0155
3155

o
270 100

O
112A00

o

O
186.000

o

O Secretário-Executivo-dó Ministério da Saúde -no uso de suas atribuições legais e
tendo em-vista o disposto no artigo 1°, da Portaria MS n.° 191, de 09 de fevereiro de 200l, .e
Considerando-a necessidade de adequar as dotações orçamentárias da Fundação-Nacional
de Saúde, visando a celebração de convênios, com diversos Estados e Municípios, com a Organização
Pan,Amerioana de Saticlè - OPAS e Instituições Privadas com vistas a atender açÕes de saúde tais como:
implantação, modernização e adequação de unidades de saúde para atendimento it . populaçáo indígena;
estruturação do sistema nacional de vigilância em saúde - VIGISUS; implantação de melhorias
sanitárias domiciliares; construção e ampliação ou melhoria de sistema de coleta e tratamento de esgoto
sanitário; construção e ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água; implantação e
ampliação de melhorias de sistema de coleta, tratamento e destinaçáo final de resíduos sólidos para
controle de agravos, bem Como, aquisição; acondicionamento e distribuição de inumobiológicos,
resolve:
-Promover-na forma do anexo a esta Portaria, em consonância ao estabelecido no inciso 11
do artigo 41 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei e 9.995, de 25£17.20015, alteraçáo de
modalidade de.apiieàção de dotações oiçarnentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei
n°10.171, de 05.01.2001, e em seus-Creditosadicionala.
NARJAB 'NEGfh
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SEGURIDADE StXIÃL
ANEXO
CÓDIGO

.
IDOC 'CE Git NIOD FIE

ESPECIFICAÇÃO

36 000

MINISTÉRIO DA SAÚDE

36 211

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

10 302 0150 3869

implantação, Modernização e Adequação
de.UnIdades de Saúde para Atendimento à Populeello indígena

•

VALOR'

10 511 0119 3860 0053 Construção e ~plinto ou Melhoria de Sistema de 4
Colma e Tratalnento de Esgoto Sanionlo para Controle 4
de Agravos • Nacional
10 511 0119 3861

ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

23.829.911

23329.911

. 23.329.911.

23.329.911

2.397.600

2.397.600

4

4
4

50
90

0153
0153

Aquisição;
Acondicionamento
Distribuição de inumobioléglcos

Estruturação do Sistema Nacional de
VIgilincia em Saúda - VIGISUS

5
3

3
3

72
90

0153
0153

511 0119 3859

'

Implantação de Melhorlas Sanitárias
Domiciliares para Controle de Agravos-

(' 511 0119 3859 005$ Implantação de Melhorias Sanitárias 9999 4
Domiciliares para Controle de Agravos4
Nacional
0511 0119 3860

4
4

30
40

0153
0153

Construção é Ampliação ou Melhoria de
Coleta e Tratamento de Esgoto
Sanitário para Controle de Agravos
Si g etfill de

O 511 0119 3860 0053 Construção e Arnpliaçáo ou Melhoria de 9999
Siitema de-Coleta e Tratamento de Esgoto
'
Sanitário para Controle de Agmvos Nacional

4
4

4
4

811 0119 3861

Implantação de Melhoria! Sanitárias
Domiciliares para Contentada Agravos
3 511 0119 3861 0055 Implantação de Melhoria! Sanitárias 9999
Domiciliares para Controle de Agravos Nacional
0

3 511 0119 3984
.

0153
0153

Construção e Ampliação ou Melhoria dos Serviços
Abastecimento de Agua para Control* da
Agravos

10 511 0119 3861 0055 Construção e Ampliação ou Melhoria dos Serviços de 4
Abasteelmento'de Agua peca Controle de Agravos 4
Nacional

O
2.397.600

2.397.600

1.650.000.

1.650.000

1.650.000
O

0
1.050.000

14.500.000

14:500.000

o

1.120383
.0

0.
1.120383

184.758

184.758

4
4

30
40

0153
0153

184,758
O

184.758

O

Ministério do Planejamento, .
Orçamento e Gestão

•

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Departamento de Logistica e Serviços Gerais

.

10 305 .0013 3994 0001 Estruturação do Sistema Nacional de 2469 3 -3 30 • 0148
Vigiláncia em Saúde • VIGISUS-Nacional
3 3 50 0148
3 3 ' 72 0148
3 3 90' 0148
3 3Ó 1153
3 50 1153
3 3 72 1153
3 3 .'90' 1153
!O

30
40

de

"
10 303 0006- 4453 -0001 Aquisição, Acondicionamento e Distribuição 9999
de Iniunobiológicos
10 305 0013 3994

4
4-

(OÉ. n9 64/2001) .

10 302 0150 3869 0001 Implantação, Modernização e Adequação de 9999
Unidades de Saúde para Atendimento à
População Indígena-Nacional10 303 0006 4453
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30
40

0153
0133

.
4
4

4
4

30
40

0153 •
0153

5.620.000
O
O
• 880.000
O
8.500.000
2.000.000
"81
3.800.000
o
3.700.000.ó
O
6.000.000
500.000
O
1:166.000

1.166.000

1.166.000
O

o
1.166.000

950.000

950.000

950.000
O

O
950.000

2.517.011

2.517.011

2.517.011
Ó

2.517.011

PORTARIA N9 597, Dg 2 DE ABRIL DE .2001
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA.

Eonitços

GERAIS, no uso de suas atribuições, tendo.em vista o disposto rio.art. 1, da:Portaria 08, , tie 19

de maio de 2000, publicada no D.O de 22/05/2000 e no -subitem 2.3., da. Instrução Normativa
MARE.G.M. n.° 05, 'de 21 de julho de 1995, resolve:
Art. 1° - Divulgar, com base na Alteração Contratual, de 01 de .março de
2001, para os fins previstos em Lei, a seguinte alteração da Razão Social de:
CNPJ n.° 00.733.472/0001-53
DENTAL DINÂMICA LTDA
Portaria n.° 241 Publicada no D.O. em 08.12.2000
Para:
CNPJ n.° 00.733.472/0001-53
DINÂMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
UASG: 511369— UNID. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSS EM CATANDUVA

o

ELISABETH ALIES DA sn," BRAGA,
(Of. n9 53/20011

Iniplantação e Ampliação ou Melhoria de
Sistema! de Coleta, Tratamento e •
Destinação Final de Resíduos' gólidos para
Controk de Agravos

1011 0119 3984 0017 Implantação e Ampliação ou . Melhoria de 9999 4
Sistemas ee Colma:Tratamento e Destinação
•4
Final' de Resíduos Sólidos para Controlo de
Agravos

4 .30 ' 0153
4 40 0153

149.300

149.300

149.300
O

o

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A
Em Liquidação

149.300

Escritório Regional em Salvador
DESPACHO DO CHEFE
Eli] 30 de março Oé 2001
Processo: lo—oissoljpAv

Homologó a Dispensa de Licitação para venda direta de 01 (unia) inini-locomotiva wvapor, designada como n507,
de porte pequeno pelas suas dimensões,. tom pese aproximado 03,01 (unia) tonelada a Prefeitura Municipal de,
Bnunado,

PORTARIA N9 29, DE 21 DE MARÇO DE 2001

O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no artigo 1°, da Portaria MS n.° 191, de 09 de fevereiro de 2001, e

NEviLLE C. BARBOSA DA SILVA

Considelando a necessidade de adequar as dotações orçamentárias da Fundação Nacional
de Saúde, com vistas a celebraçãO de convénios para atender ações de saúde com a construção e
ampliação ou melhoria de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, bem como, construção e
ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água para controle de agravos, resolve:
Promover na forma do anexo a esta Portaria, em consonânCia ao estabelecido no inciso II
do artigo 41 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei n° 9.995, de 25.07.2000, alteração de
modalidade de aplicação de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei
n° 10.171, de 05.01.2001, e em seus créditos adicionais.

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO

SARJAS NEGRI
051.00
SEGURIDADE SOCIAL
ANEXO
VALOR
CÓDIGO ,ESPECIFICAÇÃO

CE GE MG') FEE ACRÉSCIMO

(of. nO 77/2001)

.

'. REDUÇÃO

,
36 000

MINISTÉRIO DA SAÚDE

1.303.141

1.305.141-

36 211

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

1.305.141

1.305.141

10 511 0119 3860

Construção e Ampliação ou Melhoria de Sistema de
Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário para
Controle de Agravos

1.120383

1.120.383

PORTARIAS DE 25 DE OUTUBRO DE 2000
N°662 - Proc.eSso n.°53630,000069/99 - Autoriza o Governo do Estado do Mie, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunieação Elias ManSotii ., a executar, Pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço -de radiodifusão sonora ein onda média, na cidade de Sena Madureira, Estado do
Acre. A permissão outorgada "Somente produzirá efeitos legais após delibemção do Congresse Nacional,
nos termos do §3° do artigo 223 da Constituição.
95,23)
(249 7.377 - 2 — 30 - 3 - 2001 —

N,* 670 - Processo-o.° 5363000007i/99 - Atitériia o Governo do Estado dó Acre, per interniéclie-da
Fundação de cultina - e C,onuinieação Elias.Mansour, a executar, pelo:paz.oxie-Clezanua, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tarauacá, Estado do Acre. A
permissão outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do artigo 223 da Constituição.
PIMENTA DA VEIGA
.Ministro
(149 7.375-6 - 30-3-2001 - R$ 95,23)

PORTARIA N.° 154, DE 27 DE MARÇO DE 2001
Processo n°53740.000059/00. Outorga permissão à Fundação Cesumar, pata executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Maringá, Estado do Paraná. A permissão outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do artigo 223 da
Constituição.
PIMENTA DA VEIGA
Ministro
(N9 7.349-7 - 29-3-2001 - R$ 95,23)

SECRETARIA EXECUTIVA
Subseeretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
PORTARIA 149 37, DE 30 DE MARÇO DE 2001

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
foram delegadas pela Portaria na 202, de 4 de setembro de 1998-e Portaria na 67, de 19 de fevereiro de
2001, do Secretário Executivo, resolve:
Art 12 Para o recolhimento das contribuições do Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações - Funttel, de que tratam os incisos III e IV do artigo 4 9 da Lei na
10 052 de 28 de novembro de 2000 e os incisos II e III do art. 6a do Decreto n°3.737 de 30 de janeiro
de 2001, são adotados:

I o código de arrecadação na 8.807, de acordo com o Ato Declaratório n a 22, da
Secretaria da Receita Federal, de 20 de março de 2001;

Art. 1° Os procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados na fase de implantação
dos projetos de assentamento de reforma agrária são regulados nesta Norma de Execução.
• Parágrafo único. A fase de implantação, compreende:
" I - a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento - PDA;
-72'a execução dç serviços de medição .e demarcação topográfica;
III- a elaboração do projeto-simplificado;
- a aplicação do crédito de instalação (apoio e rnaterial de construção);
V- a definição e caracterização da infra-estrutura básica; e
VI- a definição e caracterização das atividades a serem apoiadas com os créditos de produção
do PRONAP-A; e
Vil--a supervisão e acompanhamento do projeto de assentamento pelo período de 03 (três)
amas.
CAPITULOU
DA COORDENAÇÃO E-FISCALIZAÇÃO DAS-AÇÕES
Seção I n
Equipe Gestora Regional
Art, 2° Fica instituída a -Equipe Gestora Regional incumbida-de coordenar as ações previstas
nesta-Norma de Execução, especialmente:.
1- implementar e manter -o processo de cadastrarnento e credenciamento das entidades ou
empresas prestadoras de serviços, de acordo com o -Anexo I;
II - assegurar ria Trop.-mação Operacional da Superintendência Regional os recursos
orçamentários necessários à. contratação do PDA, execução dos serviços topográficos e supervisão e
acompanhamento da implantação do projeto;III - viabilizar a integração com outros programas do governo Estadual e Municipal.
§ 1° Kequipe será composta de, no mínimo, três-servidores da-Divisão Técnica; designados
pelo-Superintendente Regional, sendo um-Engenheiro Agrônomo: •
§ 2° A Equipe Gestora Regional -promoverá a participação de profissionais do Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural, da Secretaria Executiva Estadual ao PRONAF e outros profissionais
das áreas de desenvolvimento rural integrado, mediante convite- da Sunerintendência- Regional do
INCRA.
Seção
Da Comissão de Fiscalização
Art. 3° À-Comissão de Fiscalização,a ser designada pelo Superintendente Regional, caberá:
I - aprovar o PDA, após concordância prévia dos assentados em assembléia, registrada em

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARTUR. NUNES DE OLIVEIRA FILHO

ata;

SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
PORTARIA N°320, DE 26 DE OUTUBRO DE 2000
Processo n° 29100.001816/84 - Altera a Portaria DENTEL/DR/SPO n°542, de 22 de julho de 1986, que
aprovou a instalação da estação e a utilização dos equipamentos da TV RECORD DE FRANCA S/A,
executante dos Serviços de Retransmissão e de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, utilizando o.canal 29
(vinte e nove).
PAULO MENICUCCI
Secretãrio
(149 7.421-3 - 7-2-2001 - R$ 95,2 1

PORTARIA N" 44, DE 29 DE MARÇO DE 2001
Processo n° 53720.000087/01 - Aprova o local de instalação da estação e-a utilização dos equipamentos
da FUNDAÇÃO NACIONAL DA CULTURA NEGRA E MISCIGENAÇÕES BRASILEIRAS,
permissionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada Educativa, na cidade de
Capanema, Estado do Pará, utilizando o canal 289E, Classe C.
PAU1,0 MEN/CUCCI
Secretãrio
(149 7.311-X -
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CAPITULO I
DOS PROCEDIMENTOS PARA 111IPLANTAÇÃO DO PROJETO

II - a conta corrente na 99738063-2 da Agencia 2873-8 do Banco do'BraSil S. A.

(01. ri9 115/2001)

SEÇÃO 1

29-3-2001 - R$ 95,211

Ministério do Desenvolvimento
Agrário
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA
NORMA DE EXECUÇÃO 149 2, DE 28 DE MARÇO DE 2001

Dispõe sobre a regulamentação para a fase de implantação
do Projeto de Assentamento e dá outras provideneias.
O SUPERINTENDENTE NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- DO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, no uso dás atribuições
previstas no art 28, inciso V, do -Regimento Interno da Autarquia, aprovado pelaPortatia/MDA n.° 164,
de 1 4 de ;ulho de 2000, e tendo em vista as disposições das leis a° 4 504, de 30 de novembro de 1964, Lei
' R e respectivas alterações introduzidas pela Medida Provisória n.° 2.109-49, de 23-de fevereiro de
2001 e da Instrução Normativa INCRA n.° 2, de 20 de março de 2001, resolve:

II - autorizar a liberação dos recursos com base no Plano de Trabalho;
III - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução dos sei-viços a serem realizados pela empresa
ou entidade contratada.
CAPITULO U!
DA. CONTRAÇÃO DE EMPRESAS-OU ENTIDADES PRESTADORAS.DE SERyIÇOS•' Seção! .
CredenciameittoArt. 4° As empresas ou entidades interesSadat no processo de contratação dos- Serviços
previstos nesta Nornia deverão estar previamente Credenciadat :junto -aoINCRA e integrarão o Banco de
Dados do Desenvolvimento da Agricultura Familiar, a ser mantido pela Equipe Gestora RegionaL
Parágrafo único. Conforme Anexo I,..exigir-se-a-da.'enipresa ou -entidade a ser contratada a existência em seu quadro de pessoal, de profissionais, com, nó mínimo, dois, anos -de- , experiência, na
promoção.do.desenvolyimentonral integrado voltado para a agricultura familiar.
Seção 11.1
• Contratação
Art. 5° A contratação dos serviços poderá ser realizada' através de convénio-como Estado,
Municípios ou- entidades-civis sem fina- lucrativos rde acordo conta regislação,vigente.
-Art. -6°No plano-de trabalho a que-se-refere o art. 3°, que:fará parte do-emanto a:sercelebrado
com as entidades mencionadas, deverá constar detalhamento das -metas a serem atingidas, com -seu
respectivo cronograma de exeCução.
Parágrafo único. A Equipe Gestora Regional- fornecerá á contratada todas as informações
constantes do processo administrativo de desapropriação e. de criação do- projeto de assentamento, que
subsidiarão a elaboração cio Plano de Desenvolvimento, definindo -critérios técnicos complernentares,
conforme consta do-Roteiro Básico para Elaboração de PDA (Anexo II).
Art. 7° Constarão do contrato cláusulas especificas obrigando -a empresa ou entidade
credenciada:
I - a elaborar o PDA;
II a executar os Serviços de medição-adernai-cação topográfica;
111-a elaborgro projeto simplificado;
IV - a acompanhar a aplicação do crédito deinstalação (apoioe.material de-coastrução);
V - a definir e caracterizar a infra estruturabásica;
.
VI - definir e caracterizar as--atividadea -a terem apoiadas com- os eréditoS de -produção .do
PRONAF-A; e
VII- a supervisionar e acoinpanhar o projeto de aasentamento-peloperiok de 03 (três)- anos,
§.1°-NoSprojetoa de assentamento jáeriados que já tenhantsitto contempladostoM quaisquer
das ações consideradas no art. 1°, parágrafo único desta Norma, deverão Ser contratados os Serviços
Compleinentares a fase-de-implantação.

-11011';'
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§ 2 0 Na contratação que envolva conjuntamente a elaboração de PDA, serviços de medição e
custos diferenciados para cada ação, desde que não ultrapasse a soma dos limites individuais
estabelecidos em norma de execução específica.
§ 3 0 A referência para a remuneração da supervisão e acompanhamento nos dois anos
subsequentes será estabelecida em norma de execução especifica, cujos recursos deverão estar
assegurados nas respectivas programações operacionais da Superintendência Regional.
CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PDA
Art. 80 A contratada deverá elaborar o PDA no prazomáximo de três meses, contados da data
de contratação dos serviços, devendo O repasse dos recursos ocorrer conforme cronograma fisicofinanceiro de execução definido e prévia apresentação dos produtos previstos no plano.
Art. 9° Caberá à contratada realizar a capacitação genérica .dos assentados, visando a
preparação para o processo participativo de elaboração do PDA, e programar as capacitações
subsequentes voltadas para as atividades de sustentabilidade econôihica do Projeto de Assentainento.
Art. 10. A contratada deverá, obrigatoriamente, buscar a participação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável ou entidade correlata, a fim de adequar a elaboração do PDA ao
contexto de desenvolvimento local, anexando o parecer do Conselho sobre-a proposta apresentada.
Art. 11. A elaboração do PDA deverá contemplar os parâmetros 'técnicos do Roteiro Básico
para Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (Anexo 1I), visando a
qualidade ambiental e o desenvolvimento sócio-econômico das famílias beneficiárias, com roer:, na
inserção ao mercado.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12 Para consecução dos objetivos previstos nesta Norma, as Equipes Gestoras Regionais,
deverão assegurar a efetiva participação das famílias beneficiárias, sobretudo da mulher trabalhadora rural
e dos filhos que já integrem a força de trabalho familiar.
Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na presente Norma de Execução serão
dirimidas pela Superintendência Nacional de Desenvolvimento Agrário.
Art. 14. Esta Norma de Execução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
.MARCELO AFONSO SILVA

ANEXO I
PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
OU ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PDA
1. INSCRIÇÃO
1.1 Poderão se inscrever pessoas jurídicas de direito público ou privado, cujo responsável técnico
deverá ter experiência técnica e pedagógica comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos, no planejamento,
capacitação e assistência técnica na agricultura familiar.
1.2 A empresa ou entidade deverá ser constituída, no Mínimo, por doia profissionais da nível
superior e contar com equipe multidisciplinar nas áreas agronômica, sódio-econômica e ambiental.
1.3 Atendidos os requisitos acima, será cadastrada a empresa ou- entidade que apresentar os
documentos relacionados no item 2.
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA-O CADASTRAMENTO
a) Nome completo da entidade;
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) endereço (rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado), telefone, fax e e-mail;
d) nome do diretor ou representante legal, fiindamentado em ata de posse, registrada em cartório,
bem como seus dados pessoais (identidade e CPF);
e) principal fonte de receita da instituição;
f) certidões negativas da Receita Federal, INSS, PIS/PASEP, Seéretaria Estadual e Municipal da
Fazenda,
g) Estatuto ou Contrato registrado em cartório e na Junta Comercial;
h) relação de sócios e empregados; e
i) declaração de regularidade do representante legal da emPresa de que a mesma não se encontra
em mora ou debito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta ou
indireta
3. CREDENCIAMENTO
A empresa ou entidade cadastrada passará por um processo de avaliação/seleção pela Equipe
Gestora Regional, que aprovará ou não o seu credenciamento. Esta avaliação/seleção se dará com base,
no ~imo, nos parâmetros e aspectos relacionados abaixo:
a) Experiência em desenvolvimento local sustentável;
b) experiência ou conhecimento de realidades regionais;
c) organização e capacidade instalada;
d) curnculo e entrevista com a equipe técnica a cargo da elaboração do Plano;
e) comprovante de regularidade da equipe técnica junto aos respectivos conselhos profissionais;
1) abordagem pedagógica; e
g) proposta sucinta da metodologia a ser utilizada para a elaboração do PDA (instrumentos e
técnicas participativos)

ANEXO II
ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ASSENTAMENTO - PDA
s
ss
1- APRESENTAÇÃO
A apresentação deverá ser feita pela empresa ou entidade selecionada para executar a elaboração
do PDA, com a síntese do trabalho, metodologia de preparo e os propósitos_do plano.
2 --IDENTIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO
Deverá ser feita a identificação sucinta do Projeto de Assentamento, conforme abaixo.
a) denominação do assentamento;
b) data da Portaria de criação e numero do Decreto;
c) área total;
d) localização e acesso;
e) número de famílias assentadas;
E) área média por família;
g) entidade representativa dos Assentados (nome, CNPJ, endereço, telefax, etc.).
3— CENÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL DA REGIÃO DE INFLUÊNCIA
DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
a) Descrição das condições climáticaa dominantes na microrregião da. área do assentamento
(precipitação pluviornétriea média, período chuvoso, -balanço hídrico, temperatura mínima, média -e
máxima, veranicos);
b) identificação e representação cartográfica da bacia ou sub-bacia hidrográficva qual está
inserida a área do projeto de assentamento, descrição das . características. ambientaiS presentes na subbacia,(soloa, vegetação, recursos hídrieos, relevo, -fauna, uso da terra, sistemas de ptodução);
c) descrição analitica-das condições de conservação/degradação ambiental da bacia .-ou .stib-bacia
hidrográfica na.qual está inserida a área do projeto de assentamento;
d) situação social, demográfica e fimdiária do município e micro-região: população urbana e rural,
densidade demográfica, migração, estrutura fundiária, nível educacional e de renda da população, infraestrutura-física e social, etc.;
e) economia do município é .microrregião: principais mividadeS econômicas, principais produtos
agropecuários, • evolução recente da economia, projetos/programas de desenvolvimento regional e
municipal, existêncià de Conselho e/ou Plano Municipal de-Desenvolvimento Iturate Ambiental, etc.
-f)'Ern-caso da existência de.zoneamento econômico-ecológico do -Estado, darnicrorregião ou do
m.unielpio, identificar e enumerar as carateristicas da zona onde está inserida a árta do projeto de
assentamento.
4- DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
O diagnóstico da área do projeto .de assentamento deverá considerar as informações básicas
relativas ao mesmo, constantes do PDS — Plano' de Desenvolvimento Sustentável - módulo do SUPRA,
sendo 'detalhado conforme-se segue:
4.1 - Diagnóstico do Meio Natural
4.1.1 Solos
Realizar levaiitamento pedológico eiSa esealà compatível- com a área do Projeto, identificando e
mapeando as principais unidades de-solos existentes, de acordo corá R elassificação adotada pela.
Sociedade Brasileira de Ciéncia do Solo, observando ainda seus fatores restritivos, estado de conservação
e principais problemas de degradação com respectivas causas.
4:1.2 Relevo
a) Levantamento planialtimétribo em escala compatível para deterrifinação do melhor tipo de
ocupação a ser realizado em cada parte do imóvel; bem como para g identificação das áreas de
preservação-permanentlocação das áreas de reserva legal e da estrutura viaria Deve se demonstrar no
klapa de Uso Atual da Terra e Cobertura Yegeta4 das diferentes claises de declividades Ou de-relevo,
segundo o Quadro 1,
Quadro 1. Classes de 'Relevo e de Declividade Existentes no Imóvel.
Classes de Declividade
Classes de Relevõ
•
Em graus
Em perçaitual
Descrição
O, 2,9
O— 5
Plano
2,9- 5,7
5— 10
Suave Ondulado
10 — 15
Ondulado
8,5,-14
IS— 25
Muito Ondulado
14 — 25
25 — 47
Forte Ondulado
25 — 45
47 — 100
Areas de Uso Restrito
> 100
>: 45
Área dePreseniação Permanente

'

Percentagem da
Área (Iti Iinóvel

b) disso não seja possível elaborar o niapa de Classes:de dectividade, pode-se digitaliiar as curvas
de nivel e produzir mapa eorn as mesmas, de modo a ter-se idéia do relevo da área ou, ainda, produzir um
mapa com as classes de relevo.
4.1.3 Recursos Hídricos
Disponibilidade de águas superficiais (fazer constar tio mapa básico os -rios, côrregos, barragens,
lagos, etc.) e subterrânea, uári atual e potencial para exploração econômica, estado de conservação e
principais problemas de degradação e respectivas causas.
4.1.4 Fauna
Espécies-animais predominantes, principãs problemas de sobrevivência da fauna eom respectivas
causas. Ressaltai espécies endêniicas, espécies predadoras e as que estão Com risco cie extinção.
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4.1.5 Uso do Solo e Cobertura Vegetal
a) Ressaltar em mapa os tipos de vegetação existentes, incluindo a situação atual da cobertura
vegetal nativa, espécies vegetais predominantes, estado de conservação' e principais problemas de
degradação com respectivas causas. Ressaltar as espécies endémicas e as protegidas por lei

4.1.6
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organizaçãO da cOmercialização-; canais; fluxo; principais pólos comerciais; grau de mercantilização da
produção; sistema e forma (individual e coletiva) de organização do abastecimento
4.2.6

Serviços de Apoio à Produção

4.2.6.:1 Assistência Técnica

b) Nesse mapa-temático de uso atual da terra, serão identificadas:
1 amas de cultivo, anuais e perenes, de pastagens, florestais; etc.;
2. áreas de vegetação autóctone, primária, secundária ou em fases, inicial ou intermediária de
regeneração, especificando a fitofisionomia;
3 áreas de preservação permanente, classificadas conforme o seu estado (conservado,
degradado, etc.);
4 área de reserva legal;
5 rede viária e elétrica existentes;
6 recursos hídricos existentes; e
7. edificações e instalações.

Descrição das Operações de crédito-realizadas até hoje pelps.assentados, deacordo cora a linha de
crédito utilizada, com o g respectivoS valores: crédito instalação (apoio e aquisição, de material de
construção), PRONAF, bem como outras linhas de créditos já utilizadas pelos assentados, abordando,
dentre outros, os seguintes aspeetos: qualidade dos projetos apresentados; efetividade de aplicação-dos
recursos; causas de eventuais inadimplências e eventuais necessidades de recomposição de dividas.

Reserva Legal e Área de Preservação Permanente

4,2,6.3 Çapacitacão ProfiSsional

Esboçar em mapa as áreas de reserva legal e de preservação permanente Confrontar a realidade
dessas areas com as exigências da legislação ambiental Relacionar os problemas de degradação das áreas
de reserva legal e preservação permanente e apontar as causas do eventual descumprimento da legislação
ambiental.'

Descrição_ _do: serviço de assistência técnica prestado, com indicação das suas principais
deficiências. Possibilidades do'Estado, prefeitura municipal ou a comunidade assumir parte ou a
totalidade dos serviços de assistência técniea.
4.2.6.2 Crédito

Descrição dos serviços de capacitação profissional disponibilizados aos assentados, abordando;
dentre outros, os seguintes aspectos : tipos de curso ofertados; grau de coerência com a base produtiva, de
aproveitamento dos participantes e de aplicação dos eonhecimeotos adquiridos, etc.

4.2.7 Serviços Sociais Básicos
4.1.7

Estratificação Ambiental dos Agroecossistemas2

Identificar, de acordo com os bens anteriores, as unidades agroiunbientais (ou unidades da
paisagem 3 ), de forma a sintetizar as relações solo/relevo/água/vegetação que as caracterizam,
relacionando-as com seu potencial e sua limitação produtiva.

4.1.8 Capacidade de Uso da Terra
Considerando a análise da qualidade dos solos, as condições do relevo, o uso atual e as condições
climáticas da região, indicar e representar cartograticamente as classes de capacidade de uso das terras,
segundo nomenclatura adotada pela Sociedade Brasileira de Ciência do- Solo.
4.2 - Diagnóstico do Meio Sócio-econômico e Cultural
4.2.1

Histórico do Projeto de Assentamento

Descrever a trajetória de criação do assentamento, a origem dos assentados e a situação sócioeconómica dos mesmos.
4.2.2 População e Organização Social
e analisar, por faixa etária e por género, o total da população. Estimar o percentual
Caracterizar,
das famílias com acesso a beneficios, pecúlio e pensões por aposentadoria, invalidez ou dependência.
Descrever as diversas formas de organização da população existentes (associações, cooperativas, etc.),
assim como o grau de efetividade de seu funcionamento, e o nível de participação das mulheres e dos
jovens
4.2.3

Infra-estrutura Física, Social e Econômica

Identificar os equipamentos e instalações passíveis de uso comunitário, tais como: escolas, prédios
que possam servir para instalação de centros comunitários, estábulos, pastos, aguadas e outras infraestruturas que possam ser aproveitadas para uso da comunidade.
Em alguns casos pode ser necessário uma realocação da área* Reserva Legal
Estratificar significa "separar uma área maior em porções mais ou menos bornogeneas; identificar numa área heterogênea as
panes çomponentes, apresentando cada qual considerável homogeneidade" (RESENDE, Mauro e outros. Pedologia: base papa
distinção de ambientes, Viçosa: NEPUT, 199$)
Unidades da paisagem podem sei definidas como as unidades básicas de .sistematização do comportamento docecoisisteinas
(PETERSEN, Paulo. Diagnóstico Ambiental Rápido e Participativo. In: Alternativas: cadernos, de agroecologia. Rio de
Janeiro: AS-FTA. 1996.) eles como as unidades que delimitam as dexonfinuidades da paisagem natural (TOLEDO,. V., M. La
Apropnación Campesina de la Naturaleza. México, 1996, mimes)
4:2.4 Sistema

Produtivo

Analisar os sistemas produtivos e suas articulações internas e externas (no contexto local,
regional, etc.), com visão ampliada da dinâmica e da lógica produtiva predominante no assentamento.
4 2 4 1 Sistemas Agropecuários ou Extrativistas Existentes e Renda Média Atual
Descrever a forma atual de organização da produção no assentamento, identificando e
descrevendo os sistemas de produção, coletivos ou individuais existentes, tecnologia empregada,
produtividade obtidas, calendário das atividades e da ocupação da mão-de-obra.
4.2.4.2 Anroindustrializacão da Pnaducão
Caracterização das atividades de agroindustrialização da produção e a importância destas
atividades no assentamento ein termos de renda e emprego. Renda atual (receitas, despesas, saldo) obtida
pelos assentados com determinada agroindústria. Compatibilizar com os sistemas agropecuários descritos
acima.
4 2 4 3 Atividades- Produtivas Não-Agrícolas
Atividade econômicas não-agrícolas que efetivamente contribuem com o incremento de renda no
assentamento (artesanato, olaria, serraria, exploração mineral, etc.). Renda atual obtida com cada
atividade não-agricola. Compatibilizar com os sistemas agropecuários descritos acima.
4 2 4 4 Mulheres e Jovens
Principais atividades desenvolvidas pelas mulheres e jovens nos sistemas produtivos descritos
acima, e principais problemas relacionados ás condições sócio-econórnicas desses grupos.
4.2.5

Estudo de Mercado
Analisar os aspectos positivos e os principais problemas de comercialização, abastecimento,

armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, abordando o processo e forma de

4.2.7.1 Educação
Infra-estrutura disponível com indicação das instituições responsáveis .pela sua construção;
instituições reSponsáveis pela manutenção dos, serviçoa de educação diaponibilizados; grau-de instrução
por faixa etária, taxas , de evasão e repetência por . séde, nivel-de eacolaridade, número de analfabetos;
disponibilidade equalidade- de -rriereoda escolar e doAransporte escolar; , dispogibilidade ,e qualificação'
doa professores; principais problemas e respectivas causas; relacionados à oferta. do serviço educacional.
pela prefeitura municipal e ao rendimento pedagógico dos alunos.
4.2.7.2 Saúde e Saneamento

Infra-estrutura disponível com :indicação das instituições responsáveis pela sua construção;
instituições responsáveis .pela manutenção dos serviços de saúde disponibilizado4 principais doenças;
taxa de mortalidade infantil; condições sanítárias;. acesso e qualidade de água consumida; nivel de
nutrição e hábitos alimentares;_indice de vacinação; atendimento niédico-odontológico; saúde preventiva
e pré-natal; condições da moradia; disponibilidade de banheiros e fossas sépticaade higiçne. Principais
problemas e respectivas-causas, relacionadot koferta do serviço de saúde pela-prefeitura municipal,
4.2.7.3 Cultura e Lazer
Infra-estrutura disponível, com indicação das instituições responsáveis pela sua construção;
instituições responsáveis pela manutenção dos serviços, culturais e , de lazer disponibilizados Principais
manifestações culturais e práticas de lazer para adultos, jovens e crianças. Principais problemas e
respectivas causas relacionados à oferta de SCrViÇOS culturais e de lazer pela prefeitura municipal.
4.2.7.4 Habitação
Número, funcionalidade e qualidade dás habitações. Principais problemas relacionados à
habitação.
42.7:5 Outros Programas Governamentais aNão-Governamentais
Planos,- programas e projetos governamentais, exceto os já- tratadoa acima e. não-goveniamentais
com ações no assentamento. Problemas relacionados à sua implementação e possibilidades de melhor
utilização dos seus recursos.

4.2.8 Síntese das Limitações, Potencialidades e Condicionantes'
E uma: síntese de lodo o diagnóstico, caracterizando os principais sistemas produtivos existentes
no assentamento, as dimensões ambiental, instituCional, econômica e social dó assentamento, numa visão
abiangehte, e incluindo as principais limitações potencialidades e condicionantes (aqueles elementos que
estão fora do controle doa assentados ou de decisão no âmbito municipal) ao alcance do desenvolvimento
sustentável.

5 .- PROGRAMAÇÃO lia liESENOLVIMENTO $USTENTÃVEL
O plano se materializa na forma de programas jesuíticos, identiAcadós; com. os assentados e
sintonizados com a situação „constatada no diagnóstico, de fornia que sejam exeqüíveis, facilitem as
negociações e atendain aos requerimentos exigidás pelas diversas fontes de financiamento.
5.1- Objetivo Geral
Definir ó objetivo geral do plano-de desenvolvimento de forma clara e compatível com as
situações negativas do diagnóstico, os potenciais detectados e o futuro desejado,

5.2 -Futuro Desejado para o-Aaseataineite
a): Montar cenários dó faturo desejado pelos assentados para. o assentamento, Voltados para a
organização territorial, serVicos sociais, sistema produtivo e :Meio artibiente.
b) Entre os cenários Ritnits desejados, deve-se dar iitaiçãO especial para o sistema produtivo base
de austentabilidade do assentantento e do assentado.
o) Neste cenário, o Projeto Simplificado para Aplicação de Crédito de Apoid. exigido em-norma:de
execução. eSpecifica, deverá, dentro do poSsivel, ser aplicado nas atividadesprOthitivas.
d) Para a definição e caracterização da ihfrkestrutura básica- deve-se promover ampla- discuSsão
com os assentados visando direcionar sua aplicação para atender necessidades ligadas às atividades
produtivas.
e) Deflete as posSibilidadesrelacionadas a, Seguir, algumds obrasdainfra-estiutura que poderãoser
implantadas com oS recursos destinadot para Mi.
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I. Construção e conservação de estradas de acesso (alimentadora e penetração);
2. Sistemas elétricos;
3. Saneamento básico;
4 Obras e equipamentos de apoio produtivo (armazéns, silos, agroindústria, etc.);
5 Capacidade produtiva dos solos (adubação, calagem, controle de voçorocas, etc.);
6 Proteção ambiental (reflorestamento, proteção de encostas, etc.);
7. Irrigação.

5.3 — Programas

a.

Antes de entrar na apresentação e descrição dos programas específicos, deve-se expor de forma
geral a lógica, os objetivos e as estratégias que conformam e dai:, coerência ao plano como um todo,
articulando as suas partes, assim como o modelo de gestão que propiciará a materialização dos programas
e subprogramas. Cada programa e seus subprogramas deverão ter seus objetivos, lógica e estratégias
próprias, que devem ser descritas quando de sua apresentação, assim como as metas, os resultados
esperados e os recursos necessários para sua efetivação.
5.3.1 - Organização Territorial
a)O anteprojeto da organização territorial objetiva, com base nos estudos dos recursos naturais,
propor o melhor uso faturo do imóvel. 0 planejamento da organização territorial, da área, deverá resultar
no assentamento de famílias de trabalhadores rurais, com-áreas- médias uniformes, compatíveis com a
diversidade da qualidade dos solos, com acesso à água e no melhor planejamento possível das estradas,
dos núcleos urbanos, das áreas de preservação permanente, das reservas legais e tipos.de cultura a-serem
implantadas.
b) A organização territorial deverá ser planejada utilizando-se imagens de satélite e outros
materiais cartográficos e bibliográficos disponíveis, em especial o Relatório Técnico Preliminar e o
Laudo de Vistoria e Avaliação, produzidos pelas Divisões Técnicas das SR's. Caso estes materiais
cartográficos sejam considerados insuficientes, estudos complementares dos recursos naturais deverão ser
realizados A participação da comunidade assentada é essencial, durante todas as fases do processo de
planejamento da organização territorial.
" c) Será necessário veriàcar em campo a viabilidade da implantação do anteprojeto. ,
5.3.1.1 Proposta do Anteprojeto de Organização Territorial

ah-

O anteprojeto da organização territorial deverá obedecer a legislação agrária e ambiental,
especificando:
a)Perímetro e área total;
b) parcelas de exploração individuais e as áreas de exploração coletiva (agrícola, pecuária,
florestal, etc.), especificando a área de cada parcela ou de exploração comunitária,
c)as áreas urbanas (centro comunitário ou núcleos urbanos, quando forem previstos lotes urbanos
para os assentados), especificando as áreas totais, cujas edificações e instalações serão dimensionadas em
função das necessidades e de acordo com o número de famílias do projeto e do sistema de aldeamento;
d)reserva legal coletiva, se for o caso (existente ou projetada), especificando as áreas totais;
e)locação das áreas de preservação permanente, com respectivos tamanhos;
1) recursos hidricos (rede hidrográfica, barragens, cacimbas, açudes, poços artesianos, etc.);
g) estradas existentes, a recuperar e projetadas (alimentadoras e de penetração), bem como as
estradas municipais, estaduais e federais, especificando a sua extensão total;
hrrede elétrica tronco, projetada ou existente;
ij as amas não aproveitáveis para exploração agrossilvopastoril, não classificadas- em outras
categorias (áreas de domínio de redes elétricas, passagens de oleodutos, etc.).
5.3.1.2 Áreas de Produção
As áreas de produção deverão ser definidas em, função do levantamento dos recursos naturais, dos
tipos Je explorações e da cultura do assentado. As áreas do assentamento podem ser exploradas de forma
comunitár:a mista (individual e comunitária), conforme as discussões com a
comunidade.
5.3.1.3 Distribuição das Parcelas ou Área Comunitária

a) As parcelas deverão ser planejadas e distribuídas de forma que as mesmas tenham,
preferencialmente, acesso à água, localizadas nas partes baixas, e à rede viária, que deverá ser projetada
nos divisores d'água, que dão acesso aos lotes. Este tipo de planejamento permitirá que a frente da parcela
fique na parte alta (estrada) e o fundo voltado para.a drenagem ou aguadas. A relação máxima entre o
comprimento e a largura da parcela deverá variar entre quatro e seis,
b) Desta forma verifica-se que a organização territorial eu planejamento fisico. da-área -deverá ser
esboçada era função, principalmente, da rede hidrográfica, do relevo e da aptidão agrícola das terras,
podendo as parcelas variarem radicalmente de forma e tamanho em função desses- atributos 'físicogeográficos.
5.3.1.4 Áreas Para Uso Urbano
a) Os núcleos urbanos, quandó previstos, devem ser projetados de 'forma á. ocupar,.
preferencialmente, a-área central do projeto de-assentamento. Sempre-que possível, deve-se aproveitar a
sede-do imóvel rural, onde muitas vezes já . existe infra--estruturaaproveitável para Linstalação-do futuro
nucleo urbano O número máximo de parcelas urbanas, por núcleo, deve ser:de 300. Quando bouvermais
de 300 familias, deve-se projetar tantos núcleos quanto forem necessários. pé Modo geral, imóvel rural,
com área acima de 5.000 hectares, exige a constituição de-mais de um núcleo urbano; prevalecendo um.
-principal, localizado, normalmente, na parte central, onde são implantadas-infra-estruturas de maior porte.
Os núcleos deverão ser locados de forma uniforme no projeto, eqüidistantes entresi espagdo§.por cerca
de seis quilômetros. A organização territorial deverá-ser projetada de modo- a minimizar-se as.diatincias
das parcelas até os núcleos, onde o assentado poderá-fixar Sua residência,

b) A infra-estrutura fisica e de serviços a ser disponibilizada à comunidade-de assentacies nes
núcleos urbanos deve prever.
1. posto de saúde;
2. escola de 1 2 grau, até a 4! série;
3 centro comunitário;
4. armazém;
5 lotes urbanos, residenciais e comerciais;

In1' 65 TERÇA-FEIRA, 3 ABR 2001

6, sistema de abastecimento d'água; e
7. eletrifitação, dentre outros.
5.3.1.5 Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente

a) As áreas de reserva legal deverão ser ; preferencialmente, locadas nas unidades fisiográficas
mapeadas como de classes de capacidade de uso de maior limitação ao uso agricola.
by -Estas Áreas de reserva legal,, quando em blocos, integrarão a área -da parcela, devendo
corresponder a.50% da-parcela, paras Amazônia-Legal e ,20%„para.as outrasregiões do País. Este tipo de
planejamento permitirá ao assentado explorar toda -a sua parcela, exceto as áreas de preservação
permanente Serão, portanto,. áreas de domínio dos assentados, que podem ser exploradas, através de
manejo sustentado„principalnierite, em atividades-extretiViatas.

c) Se as áreas de reserva legal forem locadas, nas. parcelas, elas deverão incidir nas áreas de
preservação -permanente e de Maior limitação ao- uso agrícola. Nas -áreas de 'preser/ação -pemianente
inseridas nas áreas de reserva legal same permitido qualquer tine- de intervenção .aritrópica; nas demais
áreas fica permitida. a sna:utilização através de manejo suatentado,
dy A reserva legal de-cada parcela deverá unificar-se cons.. a , área -de-reserva- legal -da- parcela
seguinte ,e. as áreas de . preservação permanente, formando assim, uma faixa-de vegetação , continua .ao
lorig'o das drenagens, assegUrando -dessa- firma; a preservação ambiental .e a, trota de -genes ,entre
populações queda outro medo estariam isoladas,

e) Os assentados devem ser orientados a explorar de forma racional os recursos naturais
renováveis, por meio de um programa de educação ambiental a ser ministrado à comunidade assentada.
f) Fica a cargo do .D3AMA ou da órgão, arribiental'do. estado, conjuritamente com esta Autarquia, a
-fistalização e o menitoramento das áreas de. reserva legal e de preservação permanente, gire -serão de
preferênCia, as áreaacom vegetação nativa, secundária, ou em fase de regeneração:
53.1.6 RedeVitiria-e Elétrica 'atentas

-a) A locação dos -eixos viários- é -determinada Com- base nas- informações contidas na carta
,planialtimétrica e depois .de mapeadas as áreas de exploração, de .reserva legal, de preservaçãopermanente e de- deitinação urbana Estes deverão ser dispostos -noa , divisores de água, -evitando-seelevações de .declividade acentuada, podendo, et ,alguns casos, sua projeção, no Material cartográfico,
incidir na mera.encesta.
b)Esta metodologia-tens por objetivo 'minimizar os eustoseorn obras. de arte e o volume de terra a
ser movimentada. Objetiva, também, per ocasião da projeção do .parcelamento; permitir -que todas aa
parcelas tenham à sua frente voltada para a rede viária e. o fuhdo para as aguadas,
c) Para -urna Melhor locação da malha viária, será riecesaário „se dispor de urna parta
planialtimétrica,.em escala não inferior a 1.50.000, com curvas de nivel d; se possível, vinte emVinte
metros e que-retrate toda a.red'e de drenagem .existente na área.
d) Os . mapas temáticos; elaboradoS de acordo com a metodologia já-exposta- anteriormente,
deverão, servir de. base para alocação dá rede viária, pois é- de fundamental importância que se , evite a
projeção da mesma-sobre terrenos-arenosos, alagadiços e de relevo muito-mevimentado.
e)A rede tronco da eletrificação deverá seguir si rede-vigia, de modo a atender a todas as parcelas.
f) Em -função -do' tráfego e número ! de parcelas, 4 . setena; atendidas, ás estiadas devem ser
hierarquizadas 'em -alimentadóras e de -penetração. Devem ser especificados o número de quilômetros
construir e a recuperar de cada- um dos tipos de estradas.. Tarnbein dever' ser lotadas às estradas de
domínio federal, esterlina(' e municipal com -Á respectiva faixa de dorifinio„ quando incidentes na área do
projeto- de assentamento. As , estradas e caminhos que-estiverem em situação irrecuperável, devem ser
diferenciados na legenda e impressos coas pouco destaque,
g)Quando houver a.necessidade da construção de piras de arte, estas déVetn.aer locadas Po Mapa
de Organização Territorial. As especificaOes -técnicas das obras-de-arte, metodologia e os custos de
construção das estradas, serão objeto de Projeto.Básico.de.Engenharia.
h)Na, produção dea. mapas -deye-ae Seguir, no que couber,. as riorMas .parametroS técnicos
constantes de Manual de Cartografia Fundiária, editado -pelo iNCRA,.atentando,priricipalmente,no que.
diz respeito a escala raie deve- ser compatível com o -tamanho . dm projeto, formato, -carimbo c legenda.
Utilizar coordenadas geográficas ou UTM para localização do imóvel.
i) deve-se, sempre que considerados suficientes; aproveitar osmaapasproduzides pelo.1NCRA,
5.3.2 -,Progounsi Yrodutivoa)Nesse programa, devem constar todas as atividades produtivas previstas op espaço temporal,
que poderemos' chamar de 'sunpregremas,identificandm es,prodines, a basateenelógica, a infra estrutura
necessária, as necessidades e estratégias d organização, o calendário da atividade as metas produtivas;
aspoasibilidades darnercado„ as necessidades de capacitação.e isaiatênCiatécnica; etc,
b) Deve-se ainda, procurar localizar a.t diferentes 'atividades; em relação 'is turidadea
agroambientaii 'delimitadas no diagnostico aospetenciaia, limites e fragilidades de cadaunidade ,.e
desenho proposto para a organização territerial do .projete de-_asaentarnerite . (item -anterior), Deste-se
caracterizar aqui as tipologias de sistemas de produção. -que irão se implementar em Sanção dessa
organização territorial .(que e:funcãmda variação espacial dos recirsoanaturgis da arca) dos interages , e
Vocações diferenciadas.doaassentadbaedas_pessibilidades de Mercado. Eine:0014a dará condição para
cleterminaçãp deparóelasniédias, que-aervirle Para análise de viabilidade econômica.
c)Esse pregramapode. ser dividido nos seguintessubprograinas:
1.Produção agropecuária e uso econômico da biodiversidide;
2.Agroindúatrias;
3.Atividades produtiyas,nãe-agricelas;
4.Mercado,eornercialliação e abastecimento.
Determinação doSisteina4 PrOduçdõ a .Ser 1;0/Agitado:

aj- A detemsinação do -sistema de produção a ser introduzido rim finta° .PA, é de fimdarnental.
importancia naViabilização depitjeto coo planejamento-do uso doarecursos. naturais diSponiveis.
b) Entende se por Oistema de produção a combinação: da exploração de diferentes produtos
agrícolas, pecuários, florestais e outros pelas unidades de produção familiares
•
•

g.
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c) A escolha do sistema de produção deve levar em conta os seguintes aspectos:
1. investigação sobre ',os produtos historicamente explorados no imóvel rural e nos arredores,
verificando-se, também, os níveis tecnológicos adotados e pasSiveis de serem adotados pelos agricultores
clientes da reforma agrária;
2. discussões com as familia.s que irão ser assentadas, identificando as explorações que as mesmas
têm interesse e que sejam consideradas como viáveis;
3. pesquisa bibliográfica junto aos órgãos que trabalham na área, tais como empresas de
assistência técnica, de pesquisa, universidades, etc.;
4. compatibilidade do calendário de trabalho das diversas explorações, de modo a evitar períodos
em que fosse necessária a contratação de mão-de-obra e de ociosidade da mão-de-obra familiar.

5.3.2.2 Análise da Viabilidade Econômica dos Sistemas de 1%400
Deve ser realizada a. partir das parcelas médias identificadas-e caracterizadas, procurando-se então
consolidá-la para os diversos grupos de produtores de acordo com os seus respectivos sistemas de
produção Nessa etapa, se estimará as receitas, despesas, saldo, necessidades de crédito, e renda liquida
mínima projetada de 02 salários mínimos mensais para uma família caracteristica de cada sistema de
produção (que incluirá as atividades agropecuárias, os usos econômicos da biodiversidade, as atividades
agro-industriais e as atividades não-agrícolas). É claro que essa análise deve incluir a produção para o
auto-consumo, fundamental na estratégia de reprodução da agricultura familiar.
5.3.3 - Programa Social
a) Os programas sociais devem buscar o filturo desejado pelos assentados, com ampla discussão e
negociação com a prefeitura municipal, visando o estabelecimento de parcerias, haja vista que as
necessidades previstas para o assentamento estão relacionados a setores (educação, saúde, etc.) em que a
municipalização vem-se intensificando nos últimos anos. Não faz sentido concebê-los de forma isolada
daquilo que está acontecendo no resto do município.
b) Fazem parte desse programa os seguintes subprogramas:
1. Educação;
2, Capacitação Profissional - este subprograma deve ser construído em função dos projetos e
programas de desenvolvimento definidos, em articulação com as atividades e ações sociais, econômicas e
ambientais que farão parte do processo;
3. Saúde e saneamento;
4. Cultura e lazer;
5. Habitação.
5.3.4 - Programa Ambiental
a) Este programa deve estar integrado à lógica da organização territorial, com ênfase na
sustentabilidade do plano produtivo, viabilidade da agricultura familiar, conservação dos recursos
naturais, preservação dos remanescentes e das áreas protegidas por lei, adoção de medidas recuperadoras
ou mitigadoras (quando for o caso), qualidade de vida e desenvolvimento de uma consciência ambiental
mais global e consistente (educação ambiental).
b) O prograriia de gestão ambiental deve subsidiar a Equipe Gestora Regional com as peças
técnicas necessárias à obtenção da licença ambiental conforme as peculiaridades de cada estado
• Nesse programa deverão ser definidas claramente as atividades com maior potencial de
impacto, como a supressão de vegetação nativa, uso e outorga de água para irrigação, movimentação de
solo, bem como apresentadas as medidas necessárias ao enfrentamento dos problemas arnbientais
diagnosticados, podendo ser ações de educação ambiental ; investimentos em recuperação de áreas
degradadas, formas sustentadas de manejo dos recursos e outras.

5.3.5 - Programa Organizacional e Modelo de Gestão do Plano
a) Tendo como referência os programas produtivos, sociais e ambiental, nessa etapa deverão ser
apresentadas as ações correspondentes à área organizacional necessárias à sustentabilidade institucional
do assentamento. Dentre as propostas poderão constar ações de restruturação ou fortalecimento das
associações comunitárias ou cooperativas existentes, a criação de novas associações ou cooperativas, de
grupos temamos por ação a ser implementada, assim como todas as atividades de capacitação nas áreas
gerencial e cooperativista.
b) O modelo de gestão deve identificar as responsabilidades em relação às ações a serem
desenvolvidas, definindo a distribuição a atribuição dos atores locais e a coordenação de esforços
Institucionais para prestação de serviços e realização de investimentos É recomendável que seja discutida
zoin os assentados a criação de Comissões Setoriais (por exemplo . Saúde, Educação, Produção
Agropecuaria, Comercialização, Meio Ambiente, etc ), para dar mais agilidade nas decisões e na gestão
das atividades no assentamento.
5.4 - Análise Económica do Plano
Conmiobjetivo de verificar o nivel de eficiência global do Plano, deve-se fazer a sua avaliação
econômica global combinando todas as atividades e investimentos, contemplando;
- a) estimativas de custos -e receitas;
b) análise de viabilidade econômica;
c) capacidade de pagamento dos assentados com relação ás dividas assumidas em decorrência da
terra e créditos obtidos.

5.5 - Investimentos Totais e Usos de Fontes de Financiamento
Nesta parte deverá ser apresentado um quadro que apresente todas as necessidades de recursos
para a realização das atividades e investimentos previstos no plano para a conclusão-do assentamento,
especificadas por ano, e as respectivas fontes de financiamento identificadaS, podendo ser recursos
orçamentados dos governos Federal, Estadual e Municipal, PRONAF ou recursos próprios dos
assentados
5.6 - Detalhamento dos Mapas a serem Apresentados (Anexos)
Os levantamentos a serem realizados devem estar em nivel. de detalhamento adequado à
intensidade de utilização e ocupação É fundamental o detalhamento do uso-atual da terra e cobertura
dàS1111 como da estratificação ambiental que condicionará o uso e conservação futuros. Os
resultados devem ser apresentados em escala compatível com a área do projeto, porém, não inferior a
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1;100.000, contendo o tipo d mapa, o noite e a área do projeto de assentamento, o responsável técnico,
legendas indicativas . e convenções (rios, estradas, caminhos, etc.). Todos os mapas da área do prájeto de.
assentamento devem conter a rede hidrográfica.

5.6.1 Mapa da Bacia ou Sub-bacia de Localização do Projeto de Assentamento
Deverá propiciar uma visão geral do contexto ambiental no qual se insere a área do projeto de
assentamento, destacando em especial o uso da terra; a cobertura vegetal e a existência de áreas
degradadas ou em processo de degradação.
,

5.62, Mapa de Uso Atual da Terra e Cobertura Vegetal'

Deverá conter de maneira detalhada as -informações sobre o-uso atual da propriedade, indicartdo
culturas, pastagens, localização dos sistemas de produção detectados, áreas de alqueive ou de capoeira,
reserva legal, áreas de preservação permanente, benfeitorias, estradas, espelhos d'água,-etc.

5.6.3 Mapa -vis Capacidade do Uso da-Terra
A partir dos solos identificados, considerando a análise da fertilidade (análise química), topografia
(altimetria) o uso 'atual e as condições climáticas da região, indicar as classes de capacidade de uso das
terras, segundo nomenclatura adotada pela Sociedade Brasileira de Ciência ato Sola.

5.6.4 Mapa de Organização Territorial, Incluindo Áreas de Produção, Parceladas ou não, de Reserva
Legal, de Preservação Permanente,Infra-estrutura Existente e Projetada
Deverá contemplar o desenho da divisão, dos lotes rurais e urbanos (se houver), áreas
comunitárias, de reserva legal, de preservação perinanente, obras de infra-estrutqta (estradas,
abastecimento de água, eletrificação rural, etc.) de acordo com a programação prevista.
6. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO.D0 PDA
a). Os trabalhos do PDA deverão ser apresentados no formato impresso:- em papel A4, em 04
cópias encadernadas e os mapas em papel A2 ou Al. Caso a empresa contratada para realizar o PDA
disponha de estações de geoprocessamento, todo trabalho deverá ser entregue, na forma digital, em
disquete ou CD-Rom, caso contrário, somente o relatório deverá ser entregue na forma digital.
b) Na apresentação dos Mapas relativos às áreas dos- Projetos de Assentamento são sugeridas-as
seguintes escalas:
Tamanho da Área do-PA- (ha) '
Até 2.000
De 2.000 a 20.000
Maiorque 20.000

Escala
1:20.000
1:50.000
1:100,000

(0f- n9 139/2001)

Superintendência Regional eni Mato Grosso
RETIFICAÇÃO
•
Na Portaria INCRA/SR(13)N° 104, de 22 de-novembro de 2000, publicada no Diário Oficial da
União do dia 20 de dezembro de 2000, Seção 1, pag. 098, que consolidou o P,A. FORMOSA, onde se lê
"relativa a 200 (duzentas) Unidades Agrícolas Familiares", leia-se "relativa a 241 (duzentos e quarenta e
uma) Unidades Agrícolas Familiaresy'.
Na Portaria INCRAJSR(13)N° 105, de 22- de novembro de 2000; -publicada no Diário Oficial da
União do dia 20 de dezembro-de 2000, Seçãol, pag, 098, que consolidou o P:A, NOVO MÉXICO, onde
se lê "criado através da Portaria INCRA/SR(13)N° 091, de 27 de novembro de 1995, com área de,
1.579,3086 lua, relativa a 082-unidades agrícolas familiar, localizado no Município de Pontes e Lacerda no
Estado de Mato Grosso ", leia-se "criado através da Portaria/P/N° 082, de 29 de janeiro de 1987, com área
de 9.963,7824 ha, relativa a 195 unidades agrícolas familiar, localizado ooMunicípio de Colide'''.
Na Portaria INCRASR(13)W 123, de 27 de dezembro de 2000; publicada rio Diário- Oficial da
União do dia 12 de janeiro de -2001, Seção I, pag, 062, que consolidou o PA. SADIA. III, onde se-lê"
relativa a de 351 (trezentas e cincoenta e uma) Unidades Agrícolas -Familiares", leia-se "relativa a 151
-(cento e cincoenta e uma) Unidades Agricolas Familiares".
Na Portaria INCRA/SR(13)N° 129, de 27 de dezembro de 2000, publicada no Diário Oficial da
União do dia 12 de janeiro de 2001, Seção I, pag. 063, que Consolidou °P.A. VEREDA, onde se lã :
"com área de 3,586,5614 ha (três mil quinhentos e oitenta e seis hectares cincoenta e-seis ares e catorze
centiares)", leia-se "com área de 3.496,6825 (três mil quatrocentos e noventa e seis hectares sessenta e
oito ares e vinte e cinco centiares)".

(Of n9 139/2001)

Superintendência Regional em Santa Catarina
RETIFICAÇÃO
Na Portaria/INCRA/SR(10)/N° 004/2001 de OS de Janeiro de 2001, publicada
no Diária Oficial da União de 15/01/01-, seção I página 284tractiou o Projeto de Assentamento
denominado PCT PORTO UNIÃO, Onde sé lê SCO314000, leia-se: SCO334000",
(Of.. 1,9 139/2001)'

SUperintendência Regional no Tocantins

•

PORTARIA NO 3, DE 15 DE MARÇO DD 2001
O SUPERINTENDENTE REGIONAL b0 INStliVTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA INCRA, do Estalo do Tocantins, rio uso das atribilições-que lhe são confèridas Pelo.
artigo 29, inciso X11, do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pala PortatiaMDA/N `' 164 de 14 de iiithO de
2000, publicada no Diárió Oficial de 11 dos mesmos ma e ano;
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Considerando o disposto na Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, com a nova redação
dada pe:d 'de: Complementar n°88, de 27 de dezembro de 1996, Instrução Normativa n°43, de 29 de setembro de
2000,. e da Instrução Normativa n° 3, de 25 de junho de 1997, da Advocacia-Geral da União;
Considerando o acordo judicial celebrado em juizo entre o INCRA, SR-26/TO e co expropriados kis
2.u.e2.,:s e Outro, nos termos .onstantes da.Ata referente à Audiência de Conciliação, realizada em data
;
de 2001, presente na ocasião o representante-do Ministério Público Federal, presidida pela
J. f'c . e:
.; • ;..za Federal da 2' Vara , Seção Judiciária do Estado do ToCantins, visando pôr fim á Ação de
de n° 1998 13 00 0020'6 5 , relativa ao imóvel rural denominado "Fazenda Dalila" , com área
77%104" hectares, ',mirrado no Município de Santa Fé do Araguaia/TO, declarado de interesse
suciai para fins de reforma agrária, através do Decreto datado de 3 de setembro de 1998, DD. de 4 de setembro
de 1998.
O-r.s.der andu que e ,alor da oferta inicial foi de RS 990 194,14 (novecentos e noventa mil e cento e
o,) sendo 119 638 229,26 (seiscentos c trinta cairo mil c duzentos e-vinte
ira.- quatorze
e nove reais e vinte e seis centavos), destinados á indenização da terra nua e RS 351,964,88 (trezentos e
reais e nos ecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), para pagamento das
:
benfeitonas indenizáveis,
:noider ande que 2 alor ac 'Idade entre as partes, implicou no pagamento da diferença de RS 26,14
, . e u, e quatorze ,.enta os) per hectare, correspondendo amua majoração no valor da terra nua de RS
51 058,43 (cinqüenta e um mil, cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos), e RS 28.157,19 (vinte e oito mil,
.,:-,-enta e sete reais e dezenme centavos) a título de indenização para benfeitorias, correspondendo a
0" Fase em Títulos da Dhida Agrária - TDA e em dinheiro, com prazo de resgate de 5 (cinco) e 10 (dez)
anos,
Considerando que os valores acordados encontram-se dentro dos parametros de preços constantes da
planilha de preços referenciais estabelecidos para a microrregião de localização do imóvel;
Considerando que já foram lançados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o quantitativo de
"t e mil duzentos e assenta e cinco) em Títulos da Dívida Agrária - TDA, destinado. a indenização da
terra nua,
Considerando que os argumentos constantes dos autos, justificam numericamente a conveniência da
J. acordo, bem como atende aos principios de oportunidade e conveniência administrativas;
Considerando que foram atendidas as exigências estabelecidas na Resolução do Comité de Decisão
Remonal-CDR/n° 001, de 15 de março de 2001;
Considerando finalmente as manifestações da Procuradoria Jurídica e da Divisão Técnica, desta
Superintendência, resolve:
VI 1" Realizar o ato do Comitê de Decisão Regional, relativamente ao acordo judicial celebrado,
Jonstantes da Ata referente à Audiência de Conciliação, inserta nos autos do proc n
t1998.43 00002076-5, realizada em data de 13/02/2001.
kri 2° ScliJitar ao Superintendente Nacional do Desenvolvimento Agrário - SD, a liberação do valor
de RS 20 o(s inte e oito mil, cento e cinqüenta e sete reais e dezenove centavos), em moeda corrente do pais
para indemcação das benfeitorias indenizáveis, bem como, autorizar à Superintendência. Nacional de Gestão
Administrativa, a adotar as providências necessárias visando ao lançamento de RS 51.058,43(cinqüenta e um mil;
cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos), em Titulas da Dívida Agrária, com prazo de resgate de -5 (cinco
e 10 (dez) anos, nominativos a íris Pereira Barcellos , portador do CPF n°060.209.768-IS.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Considerando o disposto na Lei Complementar n° 76, de-6 de julho de 1993, 'com a nova redação
dada pela Lei Complementar n°88, de 23 de dezembro de 1996; Instrução Normativa n° 43, de 29 de setembro de
2000, e da Instrução Normativa n° 3,_de25.de junho de -1997, da Advocacia-Geral da União,
Considerando o acordo judicial celebrado em juizo e homologado por sentença em 19 de janeiro de
2001, entre o INCR_A, SR-26/T0 e o expropriado Marcos Roney Rezende, com a concordância expressa do
representante do Ministério Público Federal, presidida pela M.M. Juiz Federal da l' Vara, Seção Judiciária do
Estado do Tocantins, visando pôr fim á Ação de Desapropriação de n°.1998.43.00.001217-9, relativa ao imóvel
rural denominado "Pingo D'Água", com área registrada de 3.147,6779 hectares, localizado no Município de São
Sebastião do Tocantins,TO, declarado de-interesse social para fins de reforma agrária, através do Decreto datado
de 31de março de 1998, D:0:11 de 01 de abril de 1998;
Considerando que o valor da oferta inicial foi de RS 781.074;04 (setecentos e oitenta e um mil,
,setenta-quatro reais e quatro centavos) sendo RS 496.138,07 (quatrocentos e noventa e seis mil, cento-e trinta e
oito reais e sete centavos), destinados A indenização da terra nua e RS 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil
reais ), para pagamento das benfeitorias indenizáveis;
Considerando que o valor acordado entre espertes, implicou no pagamento da diferença de RS 6,00
(seis reais) por hectare, correspondendo a uma majoração no valor da terra nua de RS 11.955,93 (onze mil,
novecentos e cinqüenta a cinco reais e noventa e três centavos), e RS 6.906,00 (seis mil; novecentos e seis reais) a
título de indenização para benfeitorias, correspondendo a2,42%, a ser paga em Títulos da Dívida Agrária comprazo de resgate de 5 (cinco) anos;
.
Considerando que os ',atores acordados encontram-se dentro dos parâmetros de preços constantes da
planilha de preços referenciais estabelecidos para a microrregião de localização do imóvel,
Considerando que já foram lançados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o quantitativo de
4.526 (quatro mil quinhentos e vinte e seis).em Títulos da Dívida Agrária - TDA, destinado a indenização da cena
nua;
Considerando que os argumentos constantes dos autos, justificam numericamente a minveniência da
realização do acordo, tem como atende aos principiou de oportunidade e conveniência administrativas,
Considerando que foram atendidas as exigências estabelecidas na Resolução do Comitê de Decisão
Regional-CDR/n? 003, de 15 de março de 2001;
Considerando finalmente as manifestações da Procuradoria Jurídica e da Divisão Técnica, desta
Superintendência, resolve:
Art. 1° Ratificar a ato do Comitê de Decisão Regional, relativamente ao acordo judicial celebrado,
nos termos constantes da sentença homologatória, inserta nos autos do proc. n.° 1998.43.00.001217-9, prolatada
em data de 19/01/2001.
Art. 2° Solicitar ao Superintendente Nacional do Desenvolvimento Agrário - SD, a liberação do valor
de RS 6.906,00 (seis mil, novecentos e seis reais), em moeda corrente do país para indenização dm benfeitorias
indenizáveis, bem como, autorizar à Superintendência Nacional de Gestão Administrativa, a adotar as
providências necessárias visando ao lançamento de RS 11.955,93(onze mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e
noventa e três centavos), em Títulos da Divida Agrária, com prazo de resgate de $ (cinco) e 10 (dez) anos,
nominativos a Marcos Roney Rezende, portador do CPF n°025,787.271-04.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi9ção.
ZOZILTON ALMEIDA SILVA
PORTARIA 149 6, DE 16 DE MARÇO DE 2001

ZOZILTON ALMEIDA SILVA
PORTARIA N9 4, DE 15 DE MARÇO DE 2001
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO È
REFORMA AGRÁRIA - INCRA, do Estado no Tocantins, no uso das atribuições que . lhe são conferidas pelo
artigo 29, inciso XII, do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MDA/N° 164-de 14 de julho de
2000, publicada no Diário Oficial de 17-dos mesmos mês e ano;
Considerando o disposto na-Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, com a nova redação
dada pela Lei Complementar n°88, de 23 de dezembro de 1996, Instrução Normativa n°43, de 29 de setembro de
2000, e da Instrução Normativa n° 3, de 25 de jwiho de 1997, da Advocacia-Geral da União;
Considerando o acordo judicial celebrada em juizo entre o INCRA, SR-urro e os expropriados
Benedito Aparecido Muzeti e Outro, nos termos constantes da Ata referente à Audiência de Conciliação, realizada
em data de 13 de fevereiro de 2001, presente na ocasião o representante do Ministério Público. Federal, presidida
pela M.M. huza Federal da 2' Vara , Seção Judiciária do Estado do Tocantins, visando pôr fim à Ação de
Desapropriação de n° 1998.43,00.001974-8, relativa ao imóvel rural denominado "Fazenda Santa Maria", com
área registrada de 1.479,8719 hectares, localizado no Município de Santa Fé do Araguaia/TO, declarado de
interesse social para fins de reforma agrária, através do Decreto datado de 3 de Setembro de- 1998, D.O, de 4 de
setembro de 1998;
Considerando que o valor da oferta inicial foi de RS 390 239,80 (trezentos c noventa mil, duzentos. e
trinta e nove reais e oitenta centavos) sendo RS 310.802,69 (trezentos e dez mil, oitocentos e dois mais c sessenta
e nove centavos), destinados amdenização da terra nua e RS 79.437,11-(setenta-e nove mil; quatrocentos e trinta e
sete reais e onze centavos), para pagamento das benfeitorias indenizáveis;
Considerando que o valor acordado entre as partes, implicou-no pagamento da diferença de RS 23,70
(vinte e três reais e setenta centavos) por hectare, correspondendo a urna majoração no valor da terra nua de-RS
27.920,43 (vinte e sete mil, novecentos c vinte reais e quarenta e três centavos), e-RS - 7.149,33 (sete mil, cento e
quarenta e nove reais e trinta e três centavos) a rindo de indenização para benfeitorias, correspondendo a7,66%, a
ser paguem Títulos da Dívida Agrária - TDA, com prazo de resgate de 5 (cinco) anos;
Considerando que os valores acordados encontram-se dentro dos paran'retos de preços constantes da
plmulha de preços referenciais estabelecidos para a microrregião de localização do imóvel;
Considerando que já foram lançados pela Secretaria do Tesouro.Nacional - STN,.o quantitativo.de
4 526 (quatro mil quinhentos e vinte e seis) em Títulos da Divida Agrária - IDA, destinado a indenização da terra
nua;
Considerando que os argumentos constantes dos-autos, justificam numericamente a conveniência da
realização do acordo, bem como atende aos princípios de oportunidade e conveniência administrativas;
Considerando que foram atendidas as exigências estabelecidas na Resolução do Comité de Decisão
Regional-CDR/n° 002, de 15 de março de 2001;
Considerando finalmente as manifestações da Procuradoria Jurídica e da Divisão Técnica, desta
Superintendência, resolve:
Art. 1° Ratificar o ato do Comitê de Decisão Regional, relativamente ao acordo judicial celebrado,
nos termos constantes da Ata referente à Audiência de Conciliação, inserta nos autos do proc. n.°
1998 43.00001974-8, realizada em data de 13/02/2001.
Art. 2° Solicitar ao Supenntendente Nacional do Desenvolvimento Agrário SD, a-liberação do valor
de RS 7.149,33 (sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos),.em moeda corrente-dopais para
indenização das -benfeitorias indenizáveis, bem como, autorizar à Superintendência Nacional de Gestão
Administrativa, a adotar as providências necessárias visando ao -lançamento de RS' 27.920,43(vinte e sete mil,
novecentos e vinte reais e quarenta e três centavos), em Titulos-cia. Divida Agrária, com prazo de resgate de 5
(cinco) anos, nominativos a Benedito Aparecido Muzeti ,.portador do CPF n° 167.403.358-34.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ZOZILTON ALMEIDA SILVA
PORTARIA N9 5, DE 15 DE MARÇO DE 2061
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA - INCRA, do Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 29, inciso XII, do Re p./mento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MDA/N° 164 de 14 de julho de
2000, publicada no Diário Oficial de 17 dos mesmos mês cano;
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O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO- E
REFORMA AGRÁRIA - INCRA, do Estado do Tocantins, no uso das atribuições.que lhe são conferidas pelo
artigo 29, inciso XII, do Regimento -Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MDA/N°164- de 14 -de julho -de
2000; publieada no Diário Oficial de 17 dos mesmos Mês cano;
Considerando o disposto fia Lei Complementar n°76, de 6 de julho de 1993, caril a neva.redação
dada pela Lei Complementar n°88, de 23 de dezembro de 1996, Instrução Normativa n°43, de 29 de setembro de
2000, e da Instrução Normativa n° 3, de 25 de junho de 1997, da.Advocacia-Geral da.União;
Considerando o acordo judicial-celebrado em jaizo entre-o INCRA, SR-26/TO em 24 de agosto de
2000, e os expropriados Euclides Rocha de Oliveira e Outro, com a concordância expressa do representante do
Ministério Público Federal, presidida pelo M.M. Juiz Federal da l' Vara , Seção Judiciaria do Estado do
Tocantins, visando pôr fura à Ação de Desapropriação , de n°2000.43,00.000801-7, relativa ao imóvel rural
denominado- "Fazenda Careibinha", com área registrada de 1-271,0571 hectares, localizado no Município de,
Raguatins/TO, declarado de interesse-social. parti-fins de-reforma- agrária, , através do Decreto datado-de 24 de
agosto de 1999, DD. U. de 25 de agosto de 1999;
Considerando que o valor da oferta inicial foi de RS 119:162,69 (cento e dezenove-mil, cento- e
sessenta dóis reais e sessenta e pave Centavos) sendo RS 114.458,69 (cento e quatorze mil, quatrocentos e
cinquenta c oito reais e 'sessenta-e nove centavos), destinados à indenização da terra nua e.RS 4.704,00 ((Mano mil
setecentos e quatro reais ), para págarnento das benfeitorias indenizáveis;
Considerando que o vaiai acordado entrem pentes, implicou no pagamento-da diferença de-RS 4;68
(quatro-reais e sessenta e. oito centavos) por hectare, correspondendo a urna majoração no valor da terra nua de RS
5.722,93 (cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e naventa e-três - centavos), e RS 235,20 (duzentos e tinta, e
cinco reais e vinte centavos) a titulo de indenização pais-benfeitorias, correspondendo g 5%, a :ser paga em
Títulos da Divída Agrária - TDA, com prazo de resgate de 5 (cinco) anos;
Considerando que os-valores acordados encontram-se dentro dos parâmetros de preços constantes da
planilha-de preços referenciais estabelecidos para a microrregião de localização do imóvel;
-Considerando que já foram-lançados pela Secretaria do-Tesouro Nacional -STN, o quantitativo de
1.540 (ura mil quinhentos e quarenta) em Títulos da Dívida-Agrária - TDA, destinado a -indenização da terra nua;
'Considerando que os argumentos constantes dos:autcis; justificam niunericamente a-conveniência da
realização doacardo, bem cana atende aos principias de oportunidade e conveniência adndnistrativas;
Considerando que foram atendidas as exigências estabelecidas na Resoliição do Comitê de Decisão
Reg ional- CDR/n° 004, de 16 de março de2001;
.
jurídica- e dá Divisão. Técnica, desta
Considerando . finalmente as manifestações da Procuradoria
Superintendência, resolve:
dialcelebrado,
Art. 1° Ratificar o ato do Comitê de Decisão Regional, relativamente ao Mordo jiidi
nos termos constantes da Ata de Audiência, inserta nós autos do ptoc.m..° 2000.43.00.060801-7, realizada-em data
-de 24/08/20.00.

Art, 2° Solicitar ao Superintendente Nacional clo.Desenvolvimente Agrárid- SD,.á liberação.do valor
de RS.235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), em moeda corrente do país para indenização da:s
benfeitorias indenizáveis, bem como, autorizar à Superintendência Nacional de Gestão Administrativa, a adotai, as
providencias necessárias visando ao lançamento de -RS - 5.722,93(cinco mil; setecentos e -vinte e dois reais ---e
-noventa e três-centavos), em Títulos-sia Dívida Agrária, com praiO:deresgate de 5 (cinco) anos, nominativos aEuclides Rocha de Oliveir
_d ' a é- Outro ,portador do-CPF n°039.094.501-30,
Art. 3° Esta Portaria.entre em vigor na data de sua public.ão.
ZOZT LTON ALMEIDA. SILVA
PORTARIA .NO 7, DE 20 pg MARÇO DE 2 001'
O SUPERINTENDENTE 'REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO g
REFORMA AGRÁRIA- INCRA, do- Estado.do Tocantins, no uso das atribuições mie lhe são conferidas pelo
artigo 29, inciso XII do Regimento-Interno da-Autarquia, aprovado pele Portaria MDA/N° 164 de 14 de julho de
2000, publicada no Diário Oficial de 17 dos mesinostries e anci:
Considerando o.disposto na Lei Contplementer n° 76, de 6 de julho de 1993, com a nova redação
dada pela Lei Complementar n° 88, de23 de dezembro de 1996, Instrução Normativa n°43; de 20 de setembro de
2000, e da Instrução Normativa n° -3,de 25 dejunho, 4,1997, da Advocacia-Geral da União;
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DIÁRIO OFICIAL

C-asiderande o acordo judicial celebrado em juizo entre o INCRA, SR-2611'O e expropriado
Espolio de Augusto dos Santos, nos termos constantes da Ata referente á ~Macia de Conciliação, realizada em
data d.. 'S. de março de 2001, presente na ocasião o representante do Ministério Público Federal, presidida pela
M.M. Juiza -Federal da 2' Vara , Seção Judiciária do Estado do Tocantins, visando -pór fim á Ação de
Desapropnação de n' 1598 43.00.002039-6, relativa ao imóvel rural denominado "Fazenda ClananallTabajara",
..om ares registrada de 2.048,9019 hectares, localizado no Município de-Peixe/TO, declarado de interesse social
para fins de reforma agrária, através do Decreto datado de 3 de setembro de 1998, D.O. de 4 de setembro-de 1998;
t.onsiderando que o '.alar da oferta. inicial foi de RS 295.125,48 (duzentos e noventa e cinco mil,
cento e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) sendo RS 145,094,96 (cento e quarenta e eine° mil, noventa
e quatro reais e noventa e seis centavos), destinados à indenização da tetra nua e RS 150.0,38,71 (cento e
cinquenta mil, trinta e oito reais e setenta e um centavos), para pagamento das benfeitorias indenizáveis;
'Considerando que o valor-acordado entrem partes, implicou no pagamento da diferença de RS 9,24
• (nove reais e vinte quatro centm os) por hectare, correspondendo a wna-majoração np valor da terra nua de R$
9172,04 (nove mil, cento e setenta e dois reais e quatro centavos), e R$ 9.752;51 (nove mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e urn centavos) a título de indenização para benfeitorias, correspondendo a
6,41 /o, a ser paga em Titulos da Divida Agrária - TDAr com prazo de resgate de 5 (cinco) anos;
Considerando que não foi incluído na desapropriação o lote-n° 74, com área de 183,9695 (cento e
oitenta c três hectares, noventa ciseis -ares e noventa c cinco centrares), objeto da R-3-M-017, fls, 180, Livro 2-A c
consoante inciso II do art. 4° da Lei complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, o.expropriante pagará pela área
remanes,..ente o valor total de RS 17.115,41 (dezessete mil, cento e dez realce quarenta e um centavos) destinados
o.doioz,ão do tarro noa e RS 3.260,07( ais mil, duzentos e sessenta reais e sete centavos) para-as benfeitorias
. olor do lieuai e, sumulo terra noa e benfeitorias, importou em RS 93,00(noventa e ira reais).
Considerando que os valores acordados encontram-se dentro dos parãmetros de preços constantes da
' e Ia Ir p-eços referearais estabelecidos para a micrortegião de localização do inióirel,
,--<.de-ando que já foram lançados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o quantitativo de
2 113 (dois mil cento e treze) em Títulos da Divida Agrária - TDA, destinado a indenização da terra nua;
Considerando que os argumentos constantes dos autos...justificam numericamente a conveniência da
realização do acordo, bem como atende aos principiou de oportunidade e conveniência administrativas;
Considerando que foram atendidas as exigências estabelecidas na Resolução do Comité de Decisão
.
Regional-CDR/n° 002, do. 15 de março de 2001;
Considerando finalmente as manifestações da Procuradoria luddica e da Divisão Técnica, desta
Superintendência, resolve:
Art. 1° Ratificar o ato do Comité de_Decisão Regional, relativamente ao acordo judicial celebrado,
nos termos constantes da Ata referente à Audiencia de Conciliação, inserta nos autos do proc. n.'
1998.43.00.002039-6, realizada em data de 06/03/2001.
Art. Solicitar ao Superintendente Nacional do Desenvotvimento Agrário - SD, a liberação do valor
de RS 1" '217,'S (treze mil, d ze reais e cinquen a e oi : centavos), em moeda corrente do pais para indenização
das e feitoria, ndenizà. eis, "erro como. aumrizar à Superintendência Nacional de Gestão Administrativa, a
adotar as providências necessárias visando ao lançamento de RS 23.022,38 (vinte e três mil, vinte e dois reais e
trinta e oito centavos), em Títulos da Divida Agrária, com prazo de resgate de 5 (cinco) anoS, nominativos a
Augusto dos Santos, portador do CPF ri' 130 742.531-34.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data dessa publicação.

21

CY

,

,

Entidades de Fiscalização do
Exercício das Profissões Liberais
11•11.111•111111111111

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
RESOLUÇÃO N9 900, DE 22 DE MARÇO DE 2001

Dispõe sobre a aplicação do Principio da
Atualização Monetária.
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ZOZILTON ALMEIDA SILVA
(Of.. n9 139/2001)

O -CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas -atribuições legais -e
regimentaisCONSIDERANDO que o "Principio da Atualização Monetária", conforme o "caput" do art. 8 0- da
Resolução CFC n°750/83, obriga a que "Os efeitos da alteração do poderaquisitivo da moéda nacional
devem ser reconhecidos nos registros contábeis atraVés-dosjustamento da expressão formal dos, valores
dos componentes patrimoniais";- CONSIDERANDO que a atualização objetiva que permaneçam substantivameate corretos os valores
-doa componentes patrimoniais e, por ' conseqüência, o do patrimônio liquido", segundo o inciso II do
parágrafo único do Art. 8° da dita Resolução;
CONSIDERANDO que a- aplicação do Princípio, não está atrelada a Aualquer parâmetro em termosde
nível inflacionário;
CONSIDERANDO que os padrões internacionais- de Contabilidade somente requerem a atualização
monetária-quando a taxa acumulada de inflação no triênio se aproxima ou exceda a 100%;
CONSIDERANDO que a- partir da implantação do Plano Real a economia e a moeda. brasileira -vem
apresentando estabilidade; resolve:
Art. I° - A aplicação do 'Principio da Atualização Monetária" é compulsória quando a inflação
acumulada no triênio for de 100% ou mais;
Parágrafo Único - A inflação acumulada será calculada com base no índice Geral de Preços do Mercado
(10PM), apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, por sua aceitação geral e reconhecimento
por organismos nacionais e internacionais;
Art, 2° - A aplicação compulsória do "Princípio da Atualização Monetária" deverá ser amplamente
divulgada nas-notas explicativas às demonstrações contábeis;
Art. 3° - Quando a taxa inflacionária acumulada no triénio for inferior a 100%, a aplicação do Principio
da Atualização Monetária somente poderá ocorrer em demonstrações contábeis de natureza
complementar às demonstrações de natureza correate, derivadas da escrituração contábil regular.
Parágrafo l0_ No caso da existência das ditas demonstrações.complementates, a . atualização deverá ser
evidenciada nas respectivas notas explicativas, incluindo a indicação da-taxa inflacionária empregada.
Parágrafo.2° - A Atualização Monetária, neste caso, não originará nenhum registro contábil.
Art. 4°- Esta Resolução entra em vigor na data de suu publicação.

Ministério Público da União

JOSE SERAFIM ARRASTES
Presidente do Conselho
(Of.. n9 1. 867/ 2001)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
Procuradorias Regionais
19' Região
PORTARIA N9 1, DE 26 DE MARÇO DE 2001

O Procurador do Trabalho e Coordenador da CODIN --Coorderiadoria de Defesa dos Direitos
Sociais e Indisponíveis Decorrentes da Relação de Trabalho da Procuradoria Regional d9 Trabalho da
19° Região, Alpiniano do Prado Lopes, ho uso de suas atribuições legais que -Pie confere a- Lei
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; em conformidade com a Lei 7,347 15; em virtude do
Procedimento Investigai:Mo n° 006/2001 instaurado para apurar denúncia promovida contra a-empresa
VASP - VIAÇÃO ÁEREA SÃO PAULO, concernente ao hão pagamento de verbas rescisórias e não
recolhimento dos valores relativos ao fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS); e
CONSIDERANDO que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que "é assegurado
a lodo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não
haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho,, o direito de haver do empregador uma
Indenização, paga na baSe da maior remuneração que tenha percebido na mesma-empresa." (art. 477,
caput);
CONSIDERANDO que a CLT também estabelece que o pagamento das verbas rescisórias
deverá serefetuado "até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato', ou 'até o décimo dia,-contado
da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso-prévio, indenização do--mesmo oudispensa-de seu cumprimento' (§6°, art. 477);
CONSIDERANDO que o fundo de garantia do tempo de serviço é um direito constitucionalmente
garantido aos trabalhadores (artigo 7 0 , inciso til);
-CONSIDERANDO que ficou constatado, nos autos do Procedimento Inveetigatório tf 00612001,
que a empresa não vem efetuando o pagamento das verbas rescisórias de seus trabalhadores na forma e
nos prazos previstos em lei, e que a empresa também não vem efetivando os necessários recolhimentos
ao FGTS;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é órgão essenciatà função jurisdicionaldo.Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis; resolver

CONSELHOTEDERAL DE FAR
. MÁCIA
ACÔRDÃO N9 4.571, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2501

Processo Administrativo n . 00078412500 (Sindg cáncia - Volumes /, II e XLII.
Sindican.e: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF. Sindicado; CONSELHO REGIONAL DE
FAPY ,CIA co ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CRF/RN. Relatar: Conselheiro Federal
ARTEMIO BARBOSA CORRÊA. Ementa: Sindicância Administrativa. lndicios de
irregularidades nu, contas do CRF/RN. Inexistência de controle orçamentário e
tancario. N,cessidade de redução de gastos. Pagamento de salãrios e corigaçaa
trabalhistas em atraso .INSS, FGTS, Impaste de Renda retida na Ponte, entre outros).
Asi_priatle ludebita ae parte 'dos reçursas do INSS referente a parte da empregado.
Fxsessa le gastas _sm filha de pessoal, diarIaa, rateie:dias, combustivelS, passagens
aérea; e ma o erials /11i: erros. Falta de controle dg uso de veiculas. Ausência dos
1 ..e ,dimertos de licita;A: nos moldes determinados peia Lei 11° 9,6EG/53. Imprabidad;
r ie,istra , iva Desosso com as verbas pUblioas arrecadadas pelo rix/Rn.
Apuração das responsabilidades. Necessidade de instauração de
inquérito administrativo, bem como adoção de medi. as para o ressarcimento oas verba.
pUoliaas. A .:ata/iene° integral da a csnalusSes da s:nd..cAncia administrativa realicad,.
Conclusão: Vistos, Relatados e Discutidos os present's Autos, AcordaM os Conselhei,os
Sc- Zsnselho Federal de Farmácia, por unanimidade de votos, em APROVAR O PROCESS' , DE
:INIIIANIIA ADMINISTRA:IVA REAL/ZADA NO CONSELEO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTAI DO
ar: 'o RANDE CO NORTE, E EETERMINAR A INSTAURAÇAO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVC, CuM
PRAZO DE 99 (NOVENTA) DOAS SARA CONCLUSAO boS TRAwaxos E APRESENTACAO DE RELATÓRIO
FINAL, nos termos do relatório da :omissão de Sindicáncia, do voto do Relatar, e da
decisão do Plenária, que encontro-se integrante da Ata da Sessao, que rat parte
integrante deste julgada.
JALDO DE SOUZA_ SANTOS
Presidente do Conselho
(Of. n9 152/2001)

Acervercia-whicipàismibliegUs
da Imprensa Nkiõrual-cole obras

INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n°006/2001 contra a VASP - VIAÇÃO AEREA SÃO
PAULO, CNPJ 60.703.92310040-48, localizada na Rua do-Comércio, n° 56, Centro, .Maceió/AL.
Presidirá, o presente Inquérito, o Procurador ALPINIANO DO PRADO LOPES, podendo realizar
quaisquer diligências imprescindíveis à apuração dos fatos, ouvir testemunhas, requisitar documentos .a
entidades públicas ou privadas, solicitar realização de perícias ou outros Meios que levem à conclusão do
Inquérito.
ALPINIANO po PRADO LOPES . n9 75/2001)

rarasileirieàdioáVePvaloriái:stórito
eliterftio.
ficdriocleatendinnento"à-horas

Imprensa Nacional, SIG Quadra 6, Lote 800,
Brasilia-DE CEP 70610-460

Telefone: (0xx61)313-9903
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DIÁRIO OF IC IA L

SEÇÃO 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS
Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal

Poder Judiciário

DESPACHO

Em 27 de março dg 2001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
DESPACHO DA PRESIDENTE
Em 26 de março de 2001
Procedimento n.
Convitera02/2001
HOMOLOGO oresultadodo procedimento licitatórioperaprestação deserviçosde encadernação e
confecção de carimbos e crachás, e ADJUDICO o objeto do certame à firma COP,IBRASA Fotografias
IndústriaeComérciode-C6piasUda,mostermosdoartigo43,V1,daLéi/f8.666/93.

Ratifico a inexiúibilidade de licitação, faindamentada no Art.25 - inciso I da Lei n°
t1666/93, para aquisição de Toner e Revelador Para maquina copiadora :Ricoh, modelo 450s,
de pn-,ipriadade desta Vara, junto a firma Type Máquinas-e Serviços Ltda, no valor de R$
4.262;40 (quatro mil, duzentos e sessenta e dóis reais e quarenta centavoi);
JOSE CARLO SOUZA E AVILA
Juiz da Vara

Des. MIRACELE DE SOUZA LOPES BORGES
(Of. n9 36/2001)

(Of. n9 92/2001)
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PISCA
AUSCRIZAÇÃo ESPZCIAL =SRA./ADIR/R/A Dl PISCA

cooessoÂo
rLORIMAR INDUSTRIA Z COMÉRCIO Dl PISCADOS S/A 1 ouTRos
.21A DOA/SE

/O

PORTARIAS 3 A 5, 15-03-2001
RIMAM AGRÁRIA
ACoRDO JUDICIAL
TITULO DA DÍVIDA AGRARIA
IRES ERZIRA ZANcaLLOS
.HIDA I000A/SRT0

O

2à,MAÇÃO DE LOCAL Da /WSSALAÇÃo DO DOTAÇÃ levrxiávtrAo Ri iougromsoios
rumo,09 XACIONAL.M.METURA,NIGRA,S-WISCIGENAORS MASIMIUS
..........
.... ..
..... ..... ...... ...
.....

.

PORTARIA 37, 30-03-2001
R00I00/rUSA0 •
rU5160-pARA-p-DZSZNVOLVIMMTOTICNOLMICO-DAS-TILECÓMUNIC9453X8
,c80/00- PARA o 60220090280 -DAS ÇORTRIRUI011100 .1051100.9
.00-SZTSPOA
.....
...
..,.,.. ..

.

PORTARIA 654, 17-01.2001

AuxcéortigAo
raeLW,ÃO-CZWINNt.

p

„

h000430 ADMINISTRATIVO
AMEE0 4571, 16-02-2001
CONSXLMO RZGIONAL OS FARMÁCIA DO XOTADO DO RIO amam Do_moorg - 006/26
.005PL Crr
....

...

"

15

TITULO DA DÍVIDA ~MIA
PORTARIAS 3-A-5, 15=93-20
01
'tiram AMARIA
AateDo m85S1D/4.L

PoRTARIAS 5 A 7, 29-03-2001
ZONZA/az/Mo AGR/CoLA
LAVOURAS NÃO IRRIGADAS - ALGIODio ZMIACZO - ULTRA 2001
ZSTADO DE 00.00003-1 ~Roa
.HA pRoAmo/cm-ss

toosilimao soncsoons '
19-

.21

- TR.OGRANADZ CONTROLO Da RZSIDUOS ZR 005(01
PORTARIA 16, 30-03-2001
DariSA A./Rena/UI/A
SUHÁZIO DAS ATIVIDADZS no 6pmc"
.MA OPA

RX5R1/l1 1, 16.03,2001
unau, AlimalliA
ZUCLIDZI NOMA Da OLIVIIRA OUTRO
.MIDA nidao/sirDS-

O

}OPTARIA 7, 25,03-2501

• osionak AGRÁRIA-

AMIMO DOA - iburrot.SIDAIRCSAJSRTO

R

20

3,

1,10ILAW75,~APUS 155, 171 1V111 13,03 2001 larramilzAçÃo.-PARA rnigotobonroo '
voo" - VIGI/USW. O ozwriçoa 000p000Dko.opo.
DRY/COCP

RADIODITUSÀO
PORTARIA. 662, 25-10-2000

ostom4USIcor,J14
FuNDAÇÃO DE CULTURA COMUNICAÇÃO ZLIAS ~soa,
GOVERNO DO ESTADO DO ACRA
.14C GH
/DATARIA 670, 25-10-2000

,

zonaustrro ~Dou,

ozoscomniocOD,AD •.
rnmor,Ão DO CULTURAS CMUNICAÇÃo ELTAs MANSOUR

PORTARIAS 5 A 7. 55-55-2005
LAVOURAS RAD IRRIGADAS - ALGODÃO HICREASZO MIMA 2001
ZSTADO,DZ ALAGOAS Ecorzons

0001650.00 ZaTADO DO AMO
,HC GR

poomoo/czo-is......,

PORTARIA 44, 29-03-2001
TZLICMUNICAÇÃO
APROVAÇÃO Da LOCAL Di INSTALAÇÃO DO aSTAÇA0 I UTILIZAÇÃO Dl aduna/nem
runDoçÂo NACIMAL DA CULTURA MGR/-O HISCIGINAORS MASILZIRAS
.N0 DOR
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PORTARIA 37, 30-03-2001

oloscootnacAçÃo
rUNDo PARA 00125M0192HiNTO TICNOLMICO DAS.TZLIMIUNICLOIS
atolo° PARA 0 RsouLANaaT0 DAS coNTRIDUIÇDZS DO .FUNTTZL.
21/S1 0A

-
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PORTARIA 154, 27-03-2001
TriZCMUNICAÇÃO
PMAÇÃO =SOMAR
HC OH
- RAZÃO SOCIAL
PORTARIA 597, 02-04-2001
ALTERAÇÃO
DIMAL DINÂMICA LIDA
DINAHIcA oDoNTO-NosPITALAR LIDA
0000 00.11/01S0

14

- 0000000
02940,0505 1127 A 1145- 1 1147 A 1163, 30-03-2001
ENALIDADE ADMINISTRATIVA
HANuTENÇÃo DE puNIÇÃo
BANCO MADZSCO 5/A - AniNCIA VILA HATHLAS E OUTROS
HJ DP9

p

- REPORMA AGRAR/A
NoRHA DE ZXECUÇÃo 2, 28-03-2001
AZSINTAHENTO DO AGRICULTOR
RaáuLmaTAÇÂO SARA A ASE Da iN LANTAÇÃo Do MOJETO-DZ ASSIMAXaNtO
H1DA INCRA/SD

p

ia

occoximo 4,, 06-01.-2001
st/DA ZMEAPARAC

- PoRTARIA 7, 20-03-2001
norma AGRÁRIA
TITULO DA ntvxDA Anotam
AuGusTo Doa 6032705
AIIDA INCRA/MTO

p

?-5

rCRIARIAS 3 A 5, 15-03-2001
ACORDO JUDICIAL
Tiras DA DÍVIDA AGRÁRIA
IR/S PEREIRA BARCELLOS
MIRA 11IORA(SRTO
PORTARIA 6, 16-03-2001
TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA
EUCL/DES ROMA DO OLIVEIRA O OUTRO
MIM /NcaAJSRTo

Biblioteca da Imprensa ,Naciona
1-11QMg NAGgM A
MACI-IADO -Dg ASSI

A Biblioteca Machado de
Assis possui a Coleção
completa dos Diários
Oficiais desde 1862, da
Coleção da. s Leis da
República Federativa
do Brasil e de obras
diversas publicadas pela
Imprensa Nacional.
O nome da Biblioteca é
uma .homenagem ao
escritor Machado de
Assis, que foi aprendiz de
tipógrafo, na Imprensa
Nacional, no período de
1856 a 1858.

PORTARIA 7, 20-03-2001
TIMO DA DIV/DA AGRÁRIA
AUGUSTO-DOS =mos
RIM INCRA/Sato. . .
- RESOLUÇÃO 900, 22-03-2001
CoNTADILIDADa
ArlacAÇÃO DO PRINCÍPIO- DA ATUALIZAÇÃO MOMTARIA
EPEPL-C2C

/9

ater/ARI/ 120, 27-18-2000-

- ORTARIA 670, 25-10-2000

p

......

PORTARIA 104,12-11-20011
.E1127. '/INCRA/1111217

GOVERNO DO ESTADO DO ACPZ
.440 414

nos

N° 65 TBRÇA ;FEIRA, 3 ABR 2001

DIÁRIO .OFICIAL

SEÇÃO 1

24

21

Mira

ATENDIMENTO:
de segunda a
sexta-feIra,
•
das 8 às 17h
Fones: (0)oc61) 613-9600/9601
Fax: (0xxfil ) 313-9635
wenv.in.gov.br
9-1111111ii: blbliotecagIn.gov.hr
: ImpOingigt Nactonal
SIÕ, QUADRA 6; -LOTE- 800
70610-460; BRASÍLIA-DF

