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Atos do Poder Legislativo
LEI 59 8.843, DE 10 DE JANEIRO DE 1.994
Revigora a Lei n°8.199, de 1991.
PRESIDENTE
DA
REPUBLICA
O
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° É revigorada ate 31 de dezembro de 1994 a 121 0° 8.199, de 28 de junho de
1991.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Al.
r 3° Revogam-se as disposiçãe_s em coneirio.
Brasglia. /0 de janeiro de 1994, 173° da Independência e 106° da República.
1TAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso

Atos do Poder Executivo
DEcRETO NO 1.039, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre o Sistema
de
e
Organização
Modernização
Administrativa - SOMAI.
O'PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos II, IV e VI, da Constituição, e tendo

Art. 2. O Sistema de Organização e Modernização
Administrativa - SOMAS tem por finalidade uniformizar e Integrar
ações das unidades que o compõem, desenvolver padrões de qualidade e
de racionalidado, melhorar o desempenho Organizacional, otimizar a
utilização dos recursos disponíveis, reduzir custos operacionais e
assegurar a continuidade dos processos de organização e modernização
administrativa.
Art. 35 Integram o SOMAS todas as unidades
organizacionais incumbidas de atividades de Organização e de
modernização administrativa da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional.
•
Are 4 . São funções bAsicas de organização e de
modernização administrativas, para os fins deste Decreto:
I - definição das atribuições e das funções dos
órgãos e entidades;
II - organização e funcionamento da administração
pública;
III- estabelecimento de programas de modernização
administrativa;
/V - geração, adaptação o disseminação de tecnologias
de modernização;
V
- racionalização de métodos e processos
administrativos;
VI - desenvolvimento organizacional;
VII- elaboração de planos de formação, desenvolvimento
e treinamento do pessoal envolvido na área de abrangência do sistema:
VIII- disseminação de informações organizacionais e de
modernização administrativa.
Art. 5 . O SOMO compreende, como órgãos de direção:
I - órgão central: a Secretaria da Administração
Federal da presidência da Repúb/ica-SAF/PR, por intermédio da
Subsecretaria de Planejamento, Coordenação e Desenvolvimento Gerencial
e Organizacional;
II - órgãos setoriais: as Secretarias do Administração
Geral dos Ministérios Civis, a. Coordenações-Gerais do Administração
das Secretarias da Presidi:moia da República e as unidades
organizacionais dos Ministérios Militares e do Ministério das Relações
Exteriores responsáveis pela área de organização e modernização
administrativa;
III - órgãos seccionais: as unidades organizacionais
que atuam na área de organização e modernização administrativas, nas
autarquias e nas fundações.
Art. 6. Os órgãos setoriais e seccionais do SOMA°
subordinam-se tecnicamente ao órgão central, para os estritos efeitos
do disposto neste Decreto, sem prejuízo da subordinação
administrativa decorrente de sua posição na estrutura de Ministério,
Secretaria integrante da Presidência da República, autarquia ou
fundação.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos setoriais aarticulação com os órgãos seccionais em sua área de ação, para os fins
do disposto neste Decreto.
Art. 7. Ao órgão central do SOMAS compete o estudo, a
formulação de diretrizes, a orientação normativa, a coordenação, a
supervisão, o controle e a fiscalização especifica de assuntos
concernentes a organização e modernização administrativas, e,
especialmente:
1 - estabelecer fluxos de informação entre as
unidades integrantes do SOMAS e os demais sistemas de atividades
auxiliares, visando subsidiar os processos de decisão e a coordenação
das atividades governamentais;
II - gerar e disseminar tecnologias e instrumental
metodológico destinados ao planejamento, execução e controle das
atividades de organização o modernização administrativas;
III - orientar e conduzir o processo de organização e
de modernização administrativas
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/V - analisar e manifestar-se sobre propostas de
estruturas organizacionais, de cargos em comissão e de funções de
confiança;
V - promover estudos e propor a criação, fusão,
reorganização, transferência e extinção de órgãos e entidades;
VI - assistir aos orgãos integrantes do SOMAD:
de
no desenvolvimento e . aperfeiçoamento
a)
instrumentos, métodos e processos;
b) na articulação e integração com os órgãos dos
demais sistemas de atividades auxiliares;
VII - administrar o cadastro de órgãos e entidades da
Administração Pública Federal;
VIII - prestar assistência na elaboração de programas
e projetos de organização e modernização administrativas;
I% - acompanhar e avaliar o desempenho dos órgãos
componentes do Sistema, com vistas à elevação de seus padrões de
eficiência e efetividade.
Art. 8. Aos órgãos setoriais e seccionais do SOMAD
compete:
/ - cumprir e fazer cumprir as normas do organização o
modernização expedidas pelo órgão contrai do SOMAIS;
II - propor ações e sugerir prioridades nas atividades
de organização e de modernização administrativas da respectiva área de
ação;
III - acompanhar e avaliar os programas e projetos de
organização o modernização administrativas, informando ao órgão
central;
IV - organizar e divulgar informações sobre estrutura
organizacional, normas, rotinas, manuais de serviço, regimentos
internos, instruções e procedimentos operacionais;
V - elaborar e rever periodicamente os documentos
normativos necessários ao bom andamento das atividades de organização
e modernização, segundo padrões e orientação estabelecidos;
simplificar
normclizar,
racionalizar e
VI
instrumentos, procedimentos e rotinas do trabalho;
VII - desenvolver padrões de qualidade e
funcionalidade destinados à melhoria do desempenho dos trabalhos e dos
serviços prestados;
VIII - promover ações visando a eliminar desperdício
de recursos;
I% - fornecer informações que propiciem a elaboração
de programas de treinamento e de aperfeiçoamento de recursos humanos.
publicação.

Art. 90 Este Decreto entra em vigor na data de sua

Brasília, 10 de janeiro
Independência e 106 . da República.

de

1994;

1730

da

1TAMAR FRANCO
Romildo Canhim

DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 1994
Fixa as proporções, referentes ao ano-base de
1993, a serem observadas para promoção obriga
tOria de Oficiais das Armas, Quadros e Serviços do Exército.

14? 7 TERÇA-FEIRA, 11 , JAN 1994

e tendo em vista o disposto no artigo 61, 5 10 da Lei na 6.880, de 09
de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares
DECRETA:
Art 10 - São fixados, para o anobase de 1993, as seguintes proporções a serem observadas no cálculo do
número de vagas para promoção obrigatória co Exercito:
POSTOS
ARMAS,
QUADROS E SERVIÇOS
Armas e QMB
Intendentes
CEM
Médicos
Dentista
Farmacêuticos
Veterinãrios
SAREI
QA0

CEL

TER CEL

MAJ

CAP

1/8

1/15
1/15

1/20

1/15
1/10
1/10

1/20
1/15
1/15
-

-

1/8
1/8

1/8

1/4
1/4
1/4
1/8
-

SIG - Quadra 6, Lote 800; CEP: 70604-900. Brasilia. DF
Telefone* PABX: (061) 313-9400; Fax: (06))225-2046
Telex: 61-1756. CGC-NIF: 00394494/0016-12

1/20
1/20

1/10
1/15
-

1/20
-

1TAMAR FRANCO
Zenildo de Lucena

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 1994.
O Presidente da República ,usando da atribuição que lhe confe
re o artigo 66 da Lei 60 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela
Lei n9 6.964, de 09 de dezeMbro de 1981. _ e tendo em vista o que consta
io da Justiça, resolve
do Processo n9 5.058, de 1991, do Ministér
EXPULSAR

do território nacional, na conformidade dos artigos 65 e 71 da Lei n9

6.815, de 19 de agosto de 1980, JAIME LOPEZ ESPINOZA, de nacionalidade
chilena, filho de Juan Lopez e de Sara Espinoza, nascido em Temuco, Chi
le, aos 23 de dezembro de 1942, que reside no Estado do Rio de Janeiro,
ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimente da pena a
que estiver sujeito no . 41. 5 e ã. liberação pelo Poder Judiciãrio.

Brasília, 10 de janeiro
dincia e 1069 da República.

de 1994; 1739 da Indepen

ITAMAR FRANCO
Maurício Corria •

Publicações - Os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias,
no horário das 7h30 às 16 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, à
Divisão de Jornais Oficiais, no prazo de cinco dias úteis após a publicação.
Assinaturas - Valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser
adquiridos separadamente.

ENIO TAVARES DA ROSA
Diretor-Geral

(Valores em CRS)
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NELSON JORGE MONAIAR
Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL- Seção I
órgão destinado á publicação dc atos normativos

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais
ISABEL CRISTINA ORRO DE AZEVEDO
Editora

-

1/10
1/20
Art 20 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1994;
1730 da Independência e 1060 da República.

C) Presidente da República, usan
do da atribuição que lhe confere o artigo 84, item /V, da Constituiçãci

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Imprensa Nacional - IN

1/15

/o TEN

Seção I

Diário da Justiça

Seção 2

Seção 3

Seção I

Seção 2

Seção 3

Assinatura trimestral

1L901,00

3.690.00

10.903,00

12.230,00

18.629,00

11.206,00

Porte (superficic)
Pone (aéreo)

8.124,60
18.506,40

4.006,20
9.127,80

7.167,60
18.506,40

8.124,60
18.506,40

14.724.60
33.534,60

7.167,60
18.506,40

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM
Telefone: (061) 313-9900 (busca au)omática)
Horário: das 7h30 às 19 horas
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ANEXOU

Presidência da República

ato.noo
NATMEZA FONTE

E5PECIFICAÇA0

.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPDBLICA

PRI313/106 KR...
33041636 CE 0.660.313000.661Q616610 C

rmlamo
/3113031

GXRXW4W

MENSAGEM
11. 22, de 7 de janeiro de 1994. Restituiello ao Cor:gesso Nacional de autógrafos do projeto de lei que,
sancionado, sc transforma na Lei Complementar n° 79. de 7 de jambo de 1994.
fr 23, de 07 de janeiro de 1994. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisdria
o'411, de 07 de janeiro de 1994.
N 24, de 10 de janeiro da 1994. Ftestituiçáo ao Congresso Nacional de autógrafos do projeto de lei que,
sancionado. se transforma na Ui tf 8.843, de 10 de janeiro de 1994.

fl.343.03436.6.1105163335330“601106716
ESTA161164
36021 0:031 .33,61 30.6
33001.0323023130330731

1/ALOR

7311330

000narnAdaoCalk.17,1r,A005SSUIVOOS

nuremunum

7.11170=
340263

6636(36160110ACPER6C006

103
/01/4

nnapn
7311109

10f. n9 3/94)

N. 25, de 10 de janeiro de 1994. Encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei que 'Autoriza
o Poder Executivo a conceder permito especial a Maria Cecília Bevllacqua de Paiva, neta do consagrado
Jurista brasileiro Dr. Clóvis Bevilacque.

Fundação Instituto Brasileiro de Geoagrafitte Estatística
Departamento de Recursos Materiais

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

DESPACHOS

Gabinete do Ministro

Processo n2 4922/90
De acordo com o escoaste

PORTARIA N9 48/SC-1, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
O MINISTRO DE ESTADO ' CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no
Art 29 e Inciso XV do art. 43 do Decreto n9 87.737, de 20 de outubro
de 1982, combinados com o que estabelece o Decreto n9 95.732, de 12 de
fevereiro de 1988, resolve:
Autorizar, em caráter excepcional, o preenchimento de até 20
(vinte) vagas de Oficiais da Ativa, no Corpo Permanente da Escola Sapo
rior de Guerra, por Oficiais da Reserva das Forças Armadas, diplomado
no Curso de Altos Estudos de Politica e Estratégia ou no Curso de Esta
do-Maior e Comando das Forças Armadas da ESG.
ARNALDO LEITE PEREIRA
Almirante-de-Esquadra
(Of . n9 55/94/

p ela DIRAD/NE2 c com base na Lei 8666/93,

art.24, Inc. V, c/c R.PR- 52/93. art. Ie. Inc.I, dispenso a licitação c
autorleo a des p esa total no valor de CRS 749.000,00 (setecentos e
quarenta e nove mil cru2eIros reais), em favor do POSTO. QUATRO DE
OUTUBRO (GENIVAL SOARES BARBOSA), p ara abastecimento das viaturas do
DERE/NE.2, pelo p eríodo de 06 (seis) meses.
Dessa forma, c de acordo com o dis p osto na Lei 0666/93, art. 26,
submeto o p rocesso a V.Sa. p ara ratificacão dos p rocedimentos adotados.
Em 6 de janeiro de 1994
CARLOS ALBERTO PORTELA
Chefe do Dere/NE.2
Tendo em vista q ue foram real iradas viírias /IcItacEes sem acudirem
interessados às mesmas e, considerando à necessidade de contratação
.objeto deste p rocesso. ratifico o procedimento adotado pelo titular
dessa Unidade. conforme dis p osto no art. 26 'cla Lei 8666/93.
Em 7 de janeiro de 1994
ORLANDO DE SOUZA CADENOUE
Chefe do Departamento de Recursos.Materiais

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
COORDENAÇÃO
Secretaria de Administração Geral

(Of. n9 11/94)

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

PORTARIA N9 109, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993

Gabinete do Ministro
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n . 415, de
18 de junho de 1993, do Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e 000rdena0o, tendo em vista o disposto no
Decreto o' 825, de 28 de maio de 1993, resolve:
Promover, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a
alteraçÁo do Quadro de Detalhaoonto da Despesa, desta Secretaria,
publicado em conformidade coa a Portaria sEPLAN/PR n I 390,. de 25 de
maio de 1993.
ALCIDES HIROCH/ INOUYE

PORTARIA N? 61, DE 6 DE JANEIRO DE 1854

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DA
ADMINISTRACZO FEDERAL, no uso de suas atribule:as e considerando o
estabelecido no art. 39 do Decreto n2 99.266, de 28 de maio de 1996, e
Decreto n2 475,. de 69 de março de 1992, reeolve*
Art. 12 Publicar, em anexo, o preço mínimo de venda
constante do' laudo de avaliação elaborado pela Caixa Ecoo:mica Fe
da
- CEF, relativo a 'olival residencial funcional de propri
União.
direito
de
Art. 22 Para efeito do ...r.fc10 do
preferência à compra, conforme estabelecido nos arti gos 12 e 42 do
Decreto 59 47k, de 09 de março de 1992, a SOE convocará o legftino
ocup ante, mediante publicação no Diário Oficial da União por três dias
consecutivos.

C351.03
.recs.1
ANEXO'
acaso.

ESPECE/CAÇA0

NATUNE2A FONTE

T3112130

3301 03070.13.3:0603/1

QUAVRO-RESUHO VE PREÇOS !UNIMOS
DOS INOVEIS FUNCIONAIS

73113020

MAM.

0606.60{60 31.414.~13...~
60511141;1611603
66,66311.617.4 0163.01,61.

Art. 52 Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
RONiL00 CANHIN

6663.00.061661.12.1.
oneram 31.61.3610.6f0, 0116,163,60
170,333.660
(1.34326.0363361101.1550330C (30(~
033763331.333

VALOR

Art. 32 Nos termos do contido no art. 24 do Decreto n2
47•, de 69 de oarço de 1992, o laudo da avaliação dos ¡SINO.
residencial* funcionais terá validade de 36 (trinta) dias, a contar da
data da última publicação no Diário Oficial da União.
Art. 42 Ou p recos minimos de venda dos imivele
p orventura não alienados servirão da perímetro para cobrança da taxa
mensal de uno.

311/
346133

160

CO
TOIAL

7111133
030.
561130.0
3.112033

UNIR° 'Toai&
SUMI QUAUM ~TE
QUAUHA
308

'li-OCO

UNIDAUES
201

IlltÇQk ~MUS
•

EM cft$

18.880.000,00

1

388

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 1

QUADRA

ULOCU

~Imos

UNIDADES

FIIBW Ç

UNIDADES

PREÇOS minam
EM crl$

Ministérios

Bbi CR$
9.980.000,00

102

4/1

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

SUPER DURMA SUL
QUADRA

BLO CO

112..

606

Ministério da Justiça

30.400.000,00

GABINETE DO MINISTRO
QUADRA

UNIDADES

BLOCO

115

o

PREÇOS MÍNIMOS
EM CR$

406

24.150.000,00

(Of. n9 9194)
(01AS: 7, 10 e II-I-94)

PORTARIAS DE 10 DE JANEIRO DE 1994
O Ahi, STRO DA JUSTIÇA, usando da emir/meto que lhe confere o art. 111 da Lei n 6.815.
da 19 de mosto de 1950. co,,, a redamo dada pela Lei n' 6 964, de 09 de de:crebro de IML resolve.
(19 18- ConceJer noturalmaceo. na conformidade do art 12. II. a, da Constituiceo Federal, a fim de
que possam g. mr dos direitos outorgados pela Consetulcao e Leis do Brasil. a.

6
JANEIRO DE 1994
PORTARIA N? 62,
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, no uso de suas atribuiçães e considerando o
estabelecido no art. 32 do Decreto ne 99.266. de 20 de maio de 1990. e
Decreto 02 470, de 09 de março de 1992, resolve::
Art. 12 Publicar, em anexo, os preços mínimos de venda
constantes dos laudos de avaliação elaborados p ela Caixa Econômica
Federa/ - CEF, relativos a imóveis residenciais funcionais de
propriedade da União.
•
Art. 22 Para efeito do exercício do direito de
preferência à compra, conforme estabelecido nos artigos 12 e 49 do
Decreto n2 470, de 09 de março de 1992, a SAF notificarã os legítimos
ocupantes, mediante publicação no Diário Oficial da União por três
dias consecutivos.
Art. 32 Nos termos do contido no art. 22 do Decreto ne
470, de 09 de março de 1992, o laudo de avaliação dos ImdveIs
residenciais funcionais terá validade de 30 (trinta/ dias, a contar da.
data da dltima p ublicação no Diário Oficial da União.
Art. 42 Os preços mínimos de venda dos imOvels
Porventura não alienados servirão de parámetro para cobrança da taxa
mensal de uso.
p.b n c klEstabelecer que esta Portaria entra em vigor na
data de
DE

DE

SIOVABAR E141110 LIMOU', - e1452 / 31-9
natural
In4one40
de
nascid 9 a 70 dg n9v888,10
1942
r(lh o de ffetey“ Linul 'a e de Anato Pielore
residente
000.244/93 ),
,14 fgd ad de $59 Pago
(Processo
CAROLINE ASSAM EL 60.01 -14343990-S
auo
anit rfar t'w "Er1;4
Ma e at
1969 filhP
Asdand ItitOLOO

.dr

rh•cod .

iPaaca00008905-039.9j09da"7

. Rogo •

CLARO DIEGO LOPEZ 710111110 - 0634932-11
.do

/953

natural
de

""11.09.pez
'
20 de "dee
filho de Ruben L pez e de 7421 Soninon 'de
usideme

.W2.84X488..0..Si9.08984A.48.41.8
HS1EH SEIO VIM - 0081980-1
.4..CitZna
1966
de itsieh

013/93

(Proce

natural

IS de ;louvei:0w de

ascid?

nen e da 9650¼ Crsono lio

.nn.Agado..4..sia..ennta

residente
!! .... 1;

no

(Pr...

ISMAIL ALI TAREM - 0016013-8

tOniLDO CAN/11/1

natural
naseida..a ./2 de.dka
di*
filho_ de AU Tanbcne e de MOMO. ilohnned Tanbine
residente
.no..B•gado..do
• (Processo e .141.39.7R0.24.07./.9Z....);

ato abano

1958

QUADRO-RESUMO DE PREÇOS MIMOS
DOS MOVEIS FUNCIONAIS

UNIÃO FEDERAL
stwo QUADRA DOIRE

mu
D

QUA011A

307
307
307

.

UNIDADES

105

D

308

D

601

MEM MÍNIMOS
EM CR$
16.670.000,00

16.820.000,00
16.620.000,00

S.II.C.G.II.

QUADRA.

cuco

7/5

UNIDADES

PREÇOS MÍNIMOS
EM CRS,

12.700.000,00

302

-701.160 140N RIM - 8143193,7
de OP(M4 do . $de
1968
á . Joan
filh oe
na

•

k;, - *

,

natural

. JUAN ARIANO° HERRERA 1.1.01CA - 8460175-F
. natural
de
do Chi2.4
, nascid o a 22 de innhn
.
1955
, filh O de Ricoido Ifektena Pátio e de Beeto Mv= Pdaten
. residente
.
(processo er 08460-000.107/911.
no EModo do Rio de Janta°
119 19 - Conceder noturalizacen. na conformidade do oro 12. II, 6, da Cuostimitan Federal a fim de
nue e. me gerar dc.. direitos outergades pela Cansterultao e Leis da Brasil. o

D.C.E.S.- CRUZEIRO NOVO

QUADRA

UNIDADES

BLOCO

1205
D
(Of. n? 9/94)
(DIAS. 7, 10 e 11-1-94)
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.

PREÇOS

MÍNIMOS

EM cns
5.760.600,00

Biblioteca Machado de Assis
Completo acervo das publicações da Imprensa Nacional
e de obras raras de inestimável valor histórico e literário.
Horário de atendimento: das 7 às 19 horas.
lefeenações. IMPRENSA NACIONAL, SIG, Quadra 6. Lote 800 CEP 70004430, Brosiha, DF
Telefones' 10611 313 .9600, 313.9601 0313.9902

•

residente
(Processo ne 01505 - 02 . 8.884/921:

S'7,0 Pf6'..Eo

EhMdel

•

° "*•""" • -

Ition. 5021

FARES . AMINC EL 11.ASR1 - 0614670,6
do Litiãno
naseiJ7.. 3 1.0..de....atnit.
.1.929
filho.. de Ami.ne.Voumeá F-8- 86.4,11.1 de.h.i.ch•Ab°"-Eti"."'"

residente
).
(Processo ne 02286:.01/0.281/ 4?

FRANCISCA GONZALEZ CASANOVA - 0406709 ,11
natural
de
Limita
mscid' a II de roaça
..
....
..
Cananuna.
FnancÁnea
.
.
filha
de
Ereili,
fanzalez
e.
de.
1924
residente
(90
iPume.,en- 01505-000.420
.
. Éstado .de sao Pane,'
dá

WARJA CtAejlnA MARZJES RALOS 00S SANIOS

de Poktu901
39.52

..

no Eátado de. São .Pauto

- 0339103-1
..... natur3i
coA. , _ .. dç gre?Ilyto de

Luz.. Ponce e de Main O'Aecenean Un/que.1

(Prer,ssn

-023.617Md";,
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SUMAM FOUAD HAPPA - 1I35152-0
ne,cid,p 08 de aduba°
.act.1.12 ano.
filh.9.. de uad &net e. de Kveime Patota

UNIRES ADELAIDE ALVES GUARTSI - 1011107-F

natural

1910 roei_ d

nascid a a 29 4 as .g.
4
Alva d.e alarma da GLotin lantim

.na.E4tado..dt.Sc7.0 P.44.0

(Processo ne

residente
..
natural
.
• nasci& • 05 de _Pema; .de
d
o e Kareiticia. Takaert e de liatétdto TakoAa
, residente
(Processo
'
n? 01105- 010.182127 1;
140 F4t.0.60 s al Sio Paulo
.

YOS1111(IRO TAXARA - 1501171-K
do. JAPU.

residente

eada . „Mo.. de.../ao.eina

de

residente
(processo ge 08460-000 073/13 1;

.1{R.E.gado..do.W.d.e...7.eneeso

de Z024814t

natural

(Processe

REVILALDO LADOMERA QUINTO - 1161210,1

natural
daa Falapinal
4
nem& a 02d4 abe41
7945
(HW?. e Cantem Quinto e de Vinginea Lasonena
residente
(Processo ne .RÁSRA03.4Z01.9X....);
MANJEM LUISA REPUSLO QUINTO - 816127e-4
..5410 TI4(9/0134
neseidat a .12.dt.adohdo
.1950
)ilha.. de .Lcomad,o Iramok..itutubta.c.de..F.etim.Gaitzati.Magtaaa
to freado de Sito Paulo

(Proces

1953

15117.5A0041 KATALIM SALOIO - 11565329-1

natural
nascida a 28 de /40 0e,L0to de
•
.
filh. a de Pai Safra° t de leatA Saloio
residente.
(Processo n?.05505-027.499/97 )t
to Eatodo.dt
Pauto..

.da,ffungeirt

NO 20- Conceder neturallzeçao, na conformIdede do art. 12, II, a. da ConetItulção Federal. • firo d•
que peruem torne dos dieta,. outorgados pela Constituicao e Lei, do Brasil. a: •

•

...MIAM MANUEL OUTROS .5APIR - V001014-0 natural
*do Atgentizsa
de
nescid.9 a de .091,4‘.
7941
01119 d. Xotem.. Ozi,we leb0 2.2. 9 aç- i,s,apan..~.4,.Q.~

residente
(Processo o? .18,505.,4110.4.3619.3....

N9 EAKIIIR set.$40..7141XP
KASSEM ALI MAMA° - 11251011-9

•
natural
nascid.a a IÀ:de.dczesdeto
de
/967 rdge.. de A& Ume! Slanuf e de MOVla A linand
residente
,k3 Needo do ReO..çk.. Joeeit{o
(Processo ne

/MOFE ASPO Mai ARA67 - 11411515-P

da atiqn9
1911

• nthe,,

eid,5 a .. 0.5..4:0%401°

natural
de..

Abdo Abou Mak de fraulatenZdo Abou tubi

residente
• (Processo ne
.MICHAEL KEAINEIN ALPERT - 11199037-M

•

•

natural •

1953 FIM de iiiVag n Maná AloAt t de Ete.:no
"V". 04 4" "E". • 4residente
ao E1eafiP de $719 Ru*
(Processo e .0.00.5zP.1.1...091.4R..,.);
PARVAS IMMO - V014004-E
natural
da TM"
nescid.R a ..04..4.4(eteast550
1970 014/1.. de 2M~ Item: ç Fe4dA4old74 Iftiookiri

residente
(Processo ne .9.27.0.9z9.90, ........ );

Agg *ai

... 2212.222 NVOII.CDEOL,KEE,, 100113-1
da COUZA do Sue
nas. eid a .eD i2g .e4iW ""à;4!
1918 filh..9 de ..500.9..reoP.!-ee e de 809..4 00lle
ao Estado sete Sae Paulo

.

. ..

s e.

.

. residente
. (Processo n? 42505-030.4(0/91 t:

SUPRA MARIS/. SOARES FIMIIIFEL CALÇADA - 11001250-V
naittial
de A •9 041•
..... . nascid a a 04 de g8641
it
:_de
1211
, filh d de -.70'01 e aegItig0 Airog40.egagge e de "" id -10,É F.emaz.w?
_

OU

ca‘s de

to Latada do Pato GRa/ao do s Sul.

nstura/
set

reside ate
1505-634 255/92 1:

...J1884.~g 84.841,9..991197/ - . 141.410 1 -K

doa PUiping4

mural

eascid.R a 0.51A.M3CP
troe& Lagonena 0,ounto e de Manuela Lulu Reda& gaitem

tPeoceaso os 08595-034.2479V"7:

to Ettado de São Pauto

PAPJA. 1.015A 24a8a4A.LEPO : 97 081 42-5
natural •
g944!i4
nascid.a a 02 de lane", de
/956
filia a de Fiti 4 5SAt6 20 4eaure si44 4 de 14‘50-4 Ledo 2.100
residente
ao E‘ td4.0 .0. Red.di , JontÁuo .
(Processo nr0100-000.101192.1:
ISMAEL MONTAM° PARDO - 8019274-8

natural
, nascid.0 o 11 dt (eventirta de ..
...
- t ea e dc.AdVam PondoAqUi.r.418. .....
filh o de ruí a° MonToMo CeAuan
.....
...
residente
...
.......... .
. .
.
..
.
(Processo n? 01160-000.100/91 1.
40 • 654ado do Jee.o de Jentieo
de. 0914.04(
1260

119 22 -Conceder naturellzacão, na conformidade do art. 12, II, a, de Consaulcao Federa), o firo d•
que cole gas goste doe direitos outorgados pela Conalituirao Leia do Breei), •:
lo1 iAl2 198/417 14 tiMiquP - 08i22.4- 2
natural
do abam
nascid o. a 09 de jeoVieÁlto
1944 filhO. . de ItttgAzat ~4£ de. Wart.w. Et Ragh
res(deate
(Proceaso a2 55 5-810.213190 ):
.... .. . gAtezedP. ............
ALEJAMPRA VALERIA SEPULVEDA ROLOS - 11011551-15

...47A.K4,FSdP4..~

4

389
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•
. residente
(Processo n? 01335-903.944/9i t.

89 21 - Conceder naturalização, n• conformidade do arr. 12. de'Constituido Fderel. • fim de
que possam gozar dos direitos outorgados pele Constltuicao e. Ws do Brasil. •.
TANTA eLIZAITETH TAFUR PUXEI. - 8025216-A natural
do Puas
de
nas'cid.0 a II de MO
dg
filh/L. de Joae Luiz To £45..?~I g de J OU Wedbe e.h. ??.. 0“
elfWa
residente
00 Pleado .de.4eNtF4..Ctatalitina
);
(Processo ne
@MAC KE - 8133691-9
natural
de Junho
.. çe.ni-N~
nascid.9
1973
rdh p . . de Wang Chtotg Haueh e de Lia Leu:

.do..Chele
1957
.Q.211FAXee
ao

nascida( a ..54..45..4.~7

•

F.atado de Mau Gemeu

(Processo.ne

residente

-000.715190 );

ALF-IAMPRO. GREGORIO VIDAL CORRES 8151015-0

(9448/414;

1151

015.

natural

vedo Seputotda e de Veratt4 Leiam aliena

fia, f. de 304t ""d°

natural

de
de outubto
Sie
""d•4•Livia Coei=
AnOttneo 15090900 ido! e dtda

rsaidente

(Processo 02 .9.41P.Fr.R4.1.,!AA/ 91
ALEXANPRA FET MOM TCHEU - 8040129-8
.4:*.cfs5la4

• 197/ •

..9159

Tono Tu Tatu e de

e •ae

de

natural
Átve/te4A0 dt

Cleros PieV"
e4d.
..

(Processo ne....

.99..€4442.4..E9,041,9R-

. ALVARO DAPIEL 'ROSA 1. 0921,1EI - 8795259-3
.(40..(PUrgO9/
mucid.P. • ..14..*.mo4
' /959
filh9 de ,1eMPA.:5944 7:0W.NO..e de FM. FoNegeeek.SOAe

residente
);
natural
4‘..

residente
(Processo ne .55460,000.444/92....

.m.:Eixada..da..tiassiciane2ao

MOTRE.RITTA MAllEO 86050.30-7
•
daWiw2g45.- ....
13 de 410
Ra
, fiih 0 de •1: 19 ,Ritta e de Teneza linzeo n:;:ci4lt;
...

. .. .......

);

natural.

n? 014/4-01gr

&Lande. do Sue

61610910 381160 amam - 11181200-v

natural
s
_ ,nascido . • /e is de ¡olei,:
ar..
filho de 21goute Duette Cote e de -1o
...........residente
(Processo nr 01505-0/1.112/921.
' Pauto
no Caiada de São
de Poutugat
1925.

THEO PEREIRA DA SILVA
Secretírio -Executivo
no uso da competindo delegada
pela Portaria n9 358/90

(Of. no 4/94)

•

390

SEÇÃO

1

DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA N9 2, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O Presidente do Conselho Federa/ da Entorpecentes,
no uso da atribuisAo que lhe confere o Inciso VI, do Artigo 10, do Reg imento Interno do conrw, aprovado pela Portaria MJ MS 579, de 12 de
novembro de 1991, e considerando o q ue consta nos Artigos 12 e 32 da
Lei H2 7.360. de 19 dezembro de 1986, bem como no Processo HO
08000.010819/93-88, resolve:

NO 8 -

Veiculo TELEVISA°
Categoria t filme
Titulo "RIOS
t
ROSE OMITE"
Titulo original "RISO ROSE WHITE"
Distribuidor : NERBERT RICHERS SIA,
Género 1 DRAMA
Recomendaoão : VEICULAM EM QUALQUER MORAR101 LIVRE
Protocolo MJ . no 8000-018157/93-49

NO 9 -

Veiculo TELEVISA°
Categoria
filme
Titulo "ruum GORDOX"
Titulo original z "FLASH GORDOS"
Distribuidor : SCA FILMES DO BRASIL LTDA.
Género . AVENTURA
Recooendação t VEICULAM Eli QUALQUER MOBARIOt LIVRE
Protocolo MJ no 8000-018165/93-77

NO 10 -

Veiculo TELEVISA°
Catagoria 5 fila.
Titulo "NAS MOSTAINMAS DOB GORILAB"
Titulo original 1 "GOR1LLAS IX ORE MIEI"
Distribuidor XCA FILMES DO BRASIL LTDA,
Génaro DRAMA/AVENTURA
Rocommulaaão VEICULAM EA QUALQUER MORáRIO: LIVRE
Protocolo 11.1 nu 8000-018166/93-30

Prorrogar por 30 (trinta) dias corridos, a contar de
30 de dêzembro de 1993, o p razo para Prestas -Ao de contas, de que trata
o item 5 da Portaria/COMFEH H2 01, de 08 de outubro de 1993.

100. 09 7/94)

ISAAC BARRETO RIBEIRO

SECRETARIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E JUSTIÇA
Departamento de Classificação Indicativa
PORTARIAS DE 7 DE JANEIRO DE 1994
O Dirator do Departamento de Classificação indicativa da
Boo rrrrr ia Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça, no uso de suas
atribulai-1es, • tendo en vista disposto nos artigos 21 inolso XVI e 220
parágrafo 3o inciso I, da Constituição Feri...ai, resolve olessifloar,
para efeito indicativo, os programas:

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

Titulo original c "TRAVELLIMG MAM"
Distribuidor HERBERT R1CHERS S/A.
Género DRAHA
Rocomendaoão t VEICULAÇA0 EM QUALQUER HORáRIOa LIVRE
Protocolo MJ 1 no 8000-018152/93-25

CONSELHO FEDERAL DE ENTORPECENTES

N9 1 -

Veiculo z CIXESA
Categoria
filme
Titulo
"O ANJO MALVADO"
Titulo original t "THE DOOU SOM"
Distribuidor t FOX riu DO BRASIL SIA.
°Antro e DRAMA
Reoomendação : INADEQUADO PARA MEMORES DE 14 AMOS •
Justificação da isepropriedadet TENSAO E CONFLITOS
PSICOLÓGICOS
Prot000/o MJ nn 0000-010139/93-67

09 11 -

Volnalo TELEVISA°
Catagoria
filme
Titulo 1 "A JUSTIÇA DA itru"
Titulo ori g inal : "IX THE LIXE OF DOTO - SOB JUSTICE"
Distribuidor GLOBO FILMES E EVENTOS LTDA.
Género t POLICIAL
Rocomendaalo e PROGRAMA ANO RECOMENDADO PINEMORES DE 14 ANOS
INADEQUADO PAINA ANTES DAS 21 NORAS
Juetiffoaaão da impropriadadet V/OLéaCIA
Prot000lo MJ no 8000-010228/93-95

N9 2 -

Rebolo t CINEMA
Categoria s trallor
Titulo t "O ANJO NALVADO"
Titulo original "THE GOOD SOA"
Distribuidor t FOX FILM DO BRASIL SIA.
Género t DRAMA
INADEQUADO PARA SUORES DE 12 ANOS
Racomendacio
Jua tif ioa ção da im pro p riedade, TERSA° E CONFLITOS
PSICOLÓGICOS
Protocolo RJ z na 8000-018139/93-67

NO 12 -

Valculo TELEVISA°
Categoria 5 filme
Titulo t "PEDRA MALDITA"
Titulo original t "THE RUSESTGXE"
Diotribuidor GLOBO muro E EVENTOS LTDA.
Género FICÇãO
R000meadação • PRIMARA AMO RECOMENDADO P/MEMORES DE 14 AMOS
INADEQUADO PARA ANTES DAS 21 NORAS
Justifioaeão da im p ropriedade: VIOLUICIA
Protocolo MJ no 8000-010229/93-58

NO 3 -

Veloulo 5 TELEVISAS
filme
Categoria
Titulo : "MULHER ATA O rlx"
Titulo original t "SEM DOM'T LEAVE"
Distribuidor t HERBERT RICNERS S/A.
Géoero : ORARA
Recomendação t VEICULAÇãO EM QUALQUER HORáRIOt LIVRE
Protocolo MJ no 8000-018145/93-60

NO 13 -

(laical° t CINEMA
Categoria
filme e trallor
Titulo 1 "MAIS FORTE QUE O DESEJO"
rimo orI g inal , "LAXE COSSEQUESCE"
Distribeidor t TOP TAPE AUDIO E RIDES LTDA.
Génaro • DRAMA/ERÓTICO
Rap o aaaaaa Ao : !INADEQUADO PAINA MEMORES DE 18 AMOS
Jestificeoão da lapropriadade: CENAS DE SEXO.
Protocolo XJ z no 8000-018543/93-12

NO 4 -

Vaioulo 1 TELEVISA°
Catagoria e f1100
Titulo "SARCAS DE UN PASSADO"
Titulo original "CLEAS AMD SOBER"
Distribuidor t XERBERT RICHERS S/A.
Género : DRAMA
Recomendação PROGRAMA RUO RECOMEMDADO P/MtnumES DE 14 AMOS
IRADEQUADO PARA ARTES DAS 21 HORAS
Jusg2ução da impropriedade: DESVIRTUAMENTO DE VALORES

N9 14

Rebolo TELEVISA°
Categ oria t filme
Titulo . "O ÚLTIMO DUELO"
Título original "BY TME SWORD"
Distribuidor á GLOBO FILMES E EVENTOS LTDA.
(Miar° t ORARA
Reoomanda g ão VEICULAM TI QUALQUER HUMO. LIVRE
Protocolo MJ no 8000-018636/93-00
Veiculo t TELEVISA°
Cala/torta t filme
Titulo • "AU QUE O CRIME X08 SEPARE - PARTE II"
Titulo original 1 "TILL MURDER DO U5 - PART II"
Distribuidor : GLOBO FURES E EVENTOS LTDA.
Género e DRAMA
Reocmendação PROGRAMA MÃO RECOMENDADO P/MENORES DE 14 AMOS
INADEQUADO PARA ANTES DAS 21 NORAS
Justlfleaoão da im p ro p riedade : UH/LUCIA, TEIMA° E
DESVIRTUAMENTO DE VALORES ÉTICOS
Protocolo NJ t nu 8000-018637/93-64

NO 5 -

Protocolo MJ t no 8000-018147/93-95
Veiculo t TELEVISA°
Categoria : filme
Titulo t "SONHO DE REIS"
Titulo original "A DREAM or KIAG"
Distribuidor e HERBERT RICHERS 5/A.
Género . DRAMA
Recomendação VEICULACLO EM QUALQUER NORáRICH LIVRE
Protocolo MJ . nn 8000-018148/93-58

NO 6 -

Veiculo : TELEVISAS
filem
Categoria
Titulo t "FEITIÇO MORTAL"
Titulo ori g inal "CAST A DEADLY SPELL"
Distribuidor t HUBERT RICHERS SIA.
Género t FICM/SUSPEMSE
Rocomendação : PROGRAMA MAO RECOMENDADO PIXEMORES DE 14 AROS
INADEQUADO PARA ANTES DAS 21 NORAS
Justificaçio da im p ro p riedade, VIOLéMCIA, TERSA° E SUSPENSE
Protocolo MJ I no 8000-010150/93-08

N9 7 -

Veine.e
TELEVISA°
filme
Categoria
Titulo 5 "COACORRMINCIA DESLEAL"

N9 15

NO 16 -

Veiculo CINEMA
filme
Catagoria
Titulo t "PUMNOS DE SANGUE"
Titulo original e "FIST OF GLOBO"
Distribuidor t PARIS FILMES LTDA,
Género 1 ACUO
Recomendação t INADEQUADO PARA MEMORES DE 14 AMOS
Justificação da im p ro prieds do . VIOLéMCIA E TENSA°
Protocolo MJ no 8000-018076/93-13

NO 17 -

Veiculo CINEMA
Categoria t trai ler
Titulo "PUMMOS DE SANGUE"
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09 18 -

N9 19 -

NO 20 -

Rebolo s CINEMA
Categoria
file.
Illelo
"O VIAJASTE"
Titulo ori g inal : "VOYAGER"
Dl aaaaaa !dor PARIS FURES LTDA.
Glisero : DRAINA
Ruommodaeão : !INADEQUADO PARA MORES DE 14 AMOS
Julifi aaa I o da la p ropriedades CORF4ITOS PSICOLIGICOS E
SITNACOES OFERSIVAS AOS VALORES ETICOS
Protocolo RJ s ao 8000-018877/93-78
Veiculo CUM
Cate g oria . trallu
Titulo
"O VIAJANTE"
Titulo origina! s "VOYAGER"
Distribuidor
PARIS FILHES LTDA.
DRAMA
Rumundaolo s INADEQUADO PARA /SUORES DE 12 AROS
Justi 00000 ão da luropried.des CORFEITOS PSICOL6GICOS E
SITNACUS OtERSIVAS AOS VALORES ETICOS
Protocolo MJ . na 8000-018877/93-7S

NO 27 -

Veiculo TELEVISIO
Caluorin • Uri.
Titulo "RU O SOL DE MIAM - PILOTO"
Titulo ori g inal a "11008 ORES MIAM"
Siri. SOB O SOL DE MIAM!
Distribuidor a COLUMBIA TRI-STAR FIEM; or BRASIL, INC
(amora a ACIO/AUNTURA
R
daelo I VEICULAM: EM QUALQUER MORIRIO. LIVRE
/o MJ a no 8000-019643/93-01

NO 28 -

Rebolo s TELEVISIO
Categoria : série
Titulo a "ALGIUM DESAPARECIDO - EP. 102"
Titulo ori g inal
"A NISSINO PERSOR"
Série a 508 O SOL DE MIAM!
Distribuidor COLUBIA TRI-STAR FILES OF BRASIL, INC
Gilmar° a ACIO/AVERTURA
Ruonudacio t VEICULAMO EM QUALQUER NORARIO. LIVRE
Protocolo MJ na 0000-000043/94-51

N9 29 -

Veiculo • TELEVISIO
Cal
ia : série
Titulo a "MUNA ANTIGA PATIM - EP. 103"
Titulo ori g inal a "M/ OLD FLANE"
Série 808 O SOL DE RIAM
Distribuidor COLMOU TR/-STAR FILAS OF BRASIL. IRC
(Muro a ACIO/AVENTURA
RuonondasIo • SEICILACIO ER QUALQUER MORARID. LIVRE
Prolocoio Nd s na 8000-000044/94-13

NO

30 -

Veiculo
TELEVISIO
Cate g oria série
Titulo . "UR CASO DE MIGARIA - EP. 104"
Titulo ori g inal t "FAREINELL RI LOVELIES"
Série a SOB O SOL DE RIAM
Distribuidor I COLUMBIA TR1-STAR FILIO DF BRASIL. INC
duro a ACIO/AVERTURA
Rummoduão t VEICULAM] ER QUALQUER HORÁRIO: LIVRE
Protocolo MJ a 00 8000-000045/94-86

149 31 -

Veiculo a TEEEVISIO
Caluoria a série
Titulo "AMIMA - EP. 105"
Titulo ori g inal 1 "BLACX RIVER BRIDE"
Série . SOB O SOL DE MIAM
Distribuidor COEURBIA TRI-STAR FILMO OF BRASIL, 111C
Gênero a ACIO/AVERTURA
Ruonendaidic s VEICULACIO EM QUALQUER NORÁRIO. LIVRE
Protocolo MJ I co 8000-000046/94-49

N9 32 -

Ooloolo a TELEVISIO
Cate g oria s Uri.
Titulo
"CINDERELLO - EP. 106"
Titulo original a "CIRDERELLO"
Série : SOB O SOL DE RIAM
Distribuidor a COLUMBIA TRI-STAR FILHO OF BRASIL, INC
Género a ACEO/AVERTURA
Reouudação VEICULACIO ER QUALQUER NORÁRIO: LIVRE
Protocolo MJ ao 8000-000047/94-10

119 33

Volculo a TELUISU
C
ia aséria.
Titulo a "BC ROCA SOUBESSE - EP. 107"
Titulo original . "IF VOU OMLY XREIS"
Sério. a SOB O SOL DE MIAMI
Diotribuidor a COLUNRIA TRI-STAR FILMO OF BRASIL, INC
GlInero
ACIO/AVERTURA
Ruom.nda g ão a ULULAM] EM QUALQUER MORMO. LIVRE
Prot000lo MJ a no 8000-000048/94-74

Rebolo CIUMA

C.
Titulo a

"outtmácto FATAL"
Tijolo original
"FATAL USTINCT"
Distribuidor a URITED IRTERMATIORAL PICTURES DISTRIBUIDORA
DE FILMES LTDA,
Género a CONADIA
INADEQUADO PARA MENORES DE 12 AROS
Reco 000000 ão
Jostificuão da inpropriedad.1 DESVIRTUANEXTO DE VALORES
ET:cos

Protocolo MJ a na 8000-018878/93-31
N9 21 -

'Veiculo . CUM,
C:Mi:orla e traller
Titulo I "012TRACIO FATAL"
Titulo ori g inal a "FATAL IMSTIMCT"
Distribuidor : UITED IRTERNATIOMAL P1CTURES DISTRIBUIDORA
DE FILMES LTDA,
Gínero a COMéDIA
RA SEGUIRTE CATEGORIA. LIVRE
Protocolo MJ a na 8000-018878/93-31

NO 22

TELEVISIO
Veiculo
fila.
C 000000 la
Titnlo : "RASCA com LODOS"
Título ori g inal I "DANCES RITA SOLVES"
GLOBO FILIES E EVEXTOS LTDA.
Distribuidor
°lacro s DRAMA/ABERTURA
Ruc...daelo VEICULAM) ER QUALQUER HORÁRIO. LIVRE
Protocolo MJ a no 8000-018892/93-61

N9 23 -

Veioulo
CINEMA
C 000000 ia a fila. • trallu
Titulo a "A rOCA DA INOUNCIA"
Titulo ori g inal . "TME AGE OF 11003CEXCE"
COEURBIA TR1-STAR FILMES OF BRASIL, INC.
Distribuidor
Género e ROMARCE
Recomendas:Ao a MA SEGUISTE CATEGORIA. LIVRE
Protocolo RJ a na 8000-019046/93-13

.1P2 24 -

149 25 -

NO 26 -

Veiculo s CINEMA
fila. e traller
Caluorla
"A VOLTA DOS MORTOS VIVOS III"
Título
Limxmo DEAD III"
Titulo ori g inal t "THE RETURM or
Distribuidor
EUROPA CARAT UNE VIDEO LTDA.
G:luro a TERROR
Recoa.ndassio
/11ADEQUADO PARA NEURES DE 18 AROS
Justificas/o da 1~07,1, 1.M:de: EXTREMA VIOURCIA C SUSPENSE
Protocolo MJ a no 8000-019047/93-86
Veiculo a CINEMA
Cate g oria a file.
Titulo "UMA NOITE ALUCINANTE 3"
Titulo original "ABNT OF DARXUSS"
EUROPA CARAT MORE VIDEO LTDA.
Distribuidor
Género a SUSPERSEITERROR
Reouenda g ão t !UDU/UAI:O PARA MENORES DE 14 AMOS
Justifico:4o da im p ropriedade, VIOEéRCIA E TENSRO
Protocolo MJ lu 8000-019049/93-10

SEÇÃO 1
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Titulo ori g inal
"FIST or GLOBO"
Distribuidor : PARIS FILNES LTDA.
Género AC/0
R
aaa So : !INADEQUADO PARA /SUORES DE 12 AROS
Justificado da le p ropriedad.. VIOLéMCIA E TERSIO
• Prot000lo NJ co 8000-010876/93-13

391

JOSÉ NAZARENO SANTANA DIAS
(Of. n9 1/94)

Departamento de Eatrangeiros
DESPACHOS DO DIRETOR
Nego p rovimento Ao recurso p ara o fim dai manter o desfiacno andeleritorio p ublicado no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 1993, p or maus Preorlos fundamentos
PROCESSO N 8505-04.414/17 - CARLOS EDUARO BADILLA RONERO. ROSA REBECA
MORENO MONET10, PAUL1NA ANDA EA DADILLA MORENO e P ABRIZZIO IGNACIO BAD/LLA MORENO
Processo MJ n9 8000-18.879/93-01

%luto a CINEMA
Cate g oria : trailer
Titulo "UMA NOITE ALUCINANTE 3"
"ARMO DF DARKMESS"
Titulo ori g inal
Distribuidor a EUROPA CARAT NOME VIDEO LTDA.
Minero : SUSPERSEITERROR
Reconendação 2 INADEQUADO PARA MENORES DE 12 AMOS
Justificação da im p ro p riedade: VIOERMCIA E TENSOS
Protocolo OJ a na 8000-019049/03-10

Tendo em vista ou medidos da ref.:2910 formulados p elo Alto
Comissariado das NacEes Unidas, em favor dos estran g eiros abaixo relacionado, e considerando a manifestacâo favorável do Minister. das RelaCSOS Exteriores, declaro para os fins do sue dis p õe a Portaria Ministerial n 394/91. o reconhecimento do STATUR de refugiado conferido à,
GeasIntem deSdoeS

SEÇÃO 1

392

/

2.
3
4,
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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JOSO JOÃO - Angolano)
DOMINGOS LUIS BELCHIOR DE 54 E MENEZES - Angolano,
M81AVANGA TANINO HUNDILA - Angolano,
SAMUEL ORLA - Angolano,
MANUEL MELRO DA SILVA DE SOUSA - Angolano,
LOURENÇO MANUEL DOMINGOS - Angolano,
PATRICIO DOMBOMB/ PEDRO - Angolano,
KABED1 CARLOS - Angolano,
MARCELINO JOSE ARNALDO - Angolano;
RADA LUK1C - Iugoslava,
ATONIO ZOLANO - Angolano,
WALTER ANTONIO BERNARDO - Angolano,
IBANDA NANA - Zairense,
OUSAS CMILJIC - Iugoslavo,
SLOBODAN MATEVSKI - Iugoslavo;
VEGOVIK STANKI - Iugoslavo)
IDO! ABADALLA HHAMIS - Somali)
SETA BYRUNT - Liberiano,
HENRY CHURCHILL - Liberianol
MANUEL ALVES DA GAMA - Angolano;
TUNDE THOMAS - Liberianol
PE/ER GLAY - Liberiano, e
ALEX JOHNSON - Liberiano,
FRANCISCO XAVIER DA SILVA GUIMARÃES

(0f.n9 5/94)

Divisão de Permanência deptrangeiros
DESPACHOS bo CHEFE

Prorrogardes do re g istros provisórios arquivadas
Determino o ar q uivamento dos p resentes pedidos de p rorrog ar ão de registro provisório por já ter decorrido p razo sup erior aos
solicitados, sem p rejuízo á análise de eventuais pedidos de transformarão dos registros em permanente.
•

PROCESSO N: 8441-000611/91-63 - ROBERT LUIS RAMOS CASTELLANOS
PROCESSO N: 8505-03.475/92-71 - MARINA MARCELA MORRER°
Determino o arquivamento dos p resentes p edidos de P r o r rog ar ão du registro p rovisório por Já ter decorrido p rato su p erior aos
solicitados, e diante da falta do cum p rimento do exigências.
PROCESSO N.
PROCESSO N.
PROCESSO N:
PROCESSO N:

8339-000173/91-74
5339-000175/91-08
8339-000176/91-62
8339-000187/91-89

-

PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N;
PROCESSO N;

8339-000188/91-41
8339-000189/91-12
8339-000190/91-93
8437-000438/91-81
8438-000127/91-39
8438-000161/91-77
8444-000597/91-01
0444-000906/91-91
8444-01.391/91-29

-

PROCESSO N:
PROCESSO R,
PROCESSO N .
PROCESSO N:

8444-01.511/91-89 8444-01.980/91-80 8444-02.011/91-91 8444-02.041/91-52

JIN HYUNG RIM
DO HYUNG RIM
NAJIEB ILYAN e IMIL1N FAHL
Kl HWON SEO, IN SODA SE0 JANG e VOOS MO
SEC
HAE WON LEE
YONG SOO HAN
NAMORO MORISHITA
ANUBIS 1I1R8AM COR80 RODRIGUEZ
MARIA YOLANDA DE BRUN
SILVIA RAQUEL JOSEFIDES SCACINO
JURA NEPOMOCEND CARDOZO R105
SCHUBERT BASILIO LERES GARCIA
FERNANDA MARIA GOMES e BRUNO GOMES DA
CONCEIÇÃO
CELESTE SAIR OLIVERA
JUAN1TA BEATRIZ LEGUISAMO PAOLINO
ISABEL DE CARVALLO MACHADO
JUNG SIH RIM

Transformações de provisório para pormanente g deferidas

PROCESSO N: 8335-0/.020/93-28 - TOMAS MENDOZA MANCILLA o JERONIMA DE
LAS MERCEDES PAVEZ RETAMALES
PROCESSO N, 8354-000564/93-81 - CARLOS ALBERTO CEA VALENZUELA
PROCESSO N: 8437-000493/93-51 - ELSA GRACIELA IGUINI ALMEIDA
PROCESSO 14: 8437-000507/93-63 - ALDO AMADO ALVAREZ FERREIRA
PROCESSO N: 8437-000511/93-31 - VICTOR 'RINE° TERRA
PROCESSO N: 8437-000516/93-94 - ANDRES MENDEZ MENDEZ
PROCESSO N, 8505-000986/93-94 - YONG WOON PIAS e HAE JIN HAN
PROCESSO N: 8505-000988/93-10 - IL HYUK CHIAS
PROCESSO N, 8505-000992/93-97 - CHOI MA VI TUEN
PROCESSO N: 8505-01.190/93-31 - SERAPIO GUTIERREZ CAMACHO e ELSA CARMELA ULLOA DE GUTIERREZ
PROCESSO N: 8505-05.387/93-67 - LIU CRUAS HSING
PROCESSO N: 8505-05.410/93-87 - ESMERALDA ARMIND VEGA BELMA
8505-05
471,1/93-11
PROCESSO N- LUC1AN RODULSHI,
VICTORIA RO0ULSH1
CRISTINA NICOLETA MANESCU
PROCESSO N: 8505-05.659/93-26 - MIN SOO HANS
PROCESSO N: 8505-05.716/93-05 - SOON YOUNG PARA
PROCESSO N: 8505-05.724/93-25 - HSIEH SHUN HUO, LIS Si ME/
e NICOLAS
HS1EH
PROCESSO N: 8505-05.736/93-12 - CHIU HUEI LIAS
PROCESSO N; 8505-05.747/93-21 - CHANG MING TE
PROCESSO N: 8505-05.765/93-11 - MIRZA VIVIANA DE LA ROSA CLIVARES
PROCESSO A, 8434-000345/93-39 - ANIBAL MARIO FONSECA CHAURE
PROCESSO N: 8437-000495/93-86 - CARLOS ALBERTO GATTO AGUILAR
PROCESSO N. 8437-000498/93-74 - DANIEL EL ASHUH GABRIEL e ESTELA MIREYA
SOSA
PROCESSO N: 8437-000499/93-37 - GLADYS LILIAN LANGONE
PROCESSO N, A437-000512/93-01 - EUSE810 JOSE SELIM MESA
PROCESSO N: 8505-01.020/93-19 - 8RIGITTE BERNADETTE R1BEROLLE
PROCESSO N: 8505-01 166/93-56 - JOON HO CHOO, OH SOGA CHO
CHUNG oYE
LIM CHOO
PROCESSO N: 8505-01.175/93-47 - FU YUH FAN
PROCESSO N: S505-01.178/93-35 - UEI SZE FU
PROCESSO N 8505-01.205/93-14 - CARLOS ALFREDO RODA° BIANCHI
PROCESSO N, 8505-05.642/93-62 - WU CHIAS CHUEN
PROCESSO N: 8505-05.691/93-78 - LUIS ALBERTO ANDRADES /MONAS e JEAN
HADDI ANDRADES HERNANDEZ

Determino o ar quivamento dos p resentes pedidos de p rorrogarão de registro provisório p or já ter decorrido p rako su p erior aos
solicitados, w diante da falta do cumprimento de exigências.
PROCESSO N: 8444-03.717/90-44 - LEE CHAN TU
PROCESSO N: 8444-000272/91-02 - PAN CHIA CHEN
PROCESSO N: 8444-000277/91-12 - YOUSSEF YEHIA HAMZE
PROCESSO N: 8444-000842/91-19 - ANGELA MENTESANA
PROCESSO N: 8444-01.149/91-73 - ARGEL PEDRO F1CHERA
PROCESSO N. 8444-01.207/91-78 - BLANCA ADELA SALAZAR MONTAR
PROCESSO N: 8444-01.445/91-56 - WALTER MIERES GONZALEZ
PROCESSO N: 8444-01.592/91-27 - MARIA ELENA NAGUEL, ULISES
DIEGO SERTOLO e GERONIMO ROOUE BERTOLD
PROCESSO N: 8444-01.917/91-43 - LEONEL MILTON GONZALEZ RENDEZ
PROCESSO N: 8444-01.952/91-44 - WALTER DAVID CHAIO
PROCESSO N. 8444-01.995/91-57 - ASAS VIERA DO NACIMENTO
PROCESSO N 8444-02.029/91-57 - MANUELA DEL VALLE DELGADO DE CHAU)
PROCESSO N: 8444-02.051/91-14 - CARLOS SZOKIRA FETTER
PROCESSO N. 8444-02.078191-62 - ANTONIO JAVIER MARTINEZ RUFAS
PROCESSO N: 8444-02.126/91-/1 - ANACLETO ANGELITO MICHELENA
PROCESSO N. 8444-02.468/91-97 - ANA MARIA SASSO SILVA

Pedidos de re p ublicarão deferidos
Nos termos do Parecer CJ n: 066/85, constante do Processo
MJ te 21. 339/83, determino a re p ublicarão dos
des p achos deforitórios,
Para Sue surtam seus jurídicos o legais eleitos.
PROCESSO N. 8504-10.698/57-18 - DERMUT JOSEPH CAHALANE
PROCESSO N . 8506-01.273/88-98 - RODOLFO ANTONIO NUNEZ
PROCESSO N 8255-/2.888/91-36 - HAMILE GILBERTO ELIAS

Indefiro o p resente p edido já que a sIm p les matricula
curso livre de Idioma não enseja a p rorro g arão do p razo de estada.
PROCESSO N

em

8505-28 201/93-66 - MASARU H1ROOKA
LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

PROCESSO N: 8505-05.693/93-01 - PATRICIO ROLANDO GOMEZ ACEVEDO
PROCESSO N: 8505-05.699/93-80 - HSU EN CHINS
PROCESSO N: 8505-05.710/93-11 - MARIA ESTER SOEZ VALDEZ, MANUEL ALEJANDRO VELIZ SAEZ,
MARIA PATRICIA VELIZ
SAEZ e ROMINA ESTER VELIZ SACO
PROCESSO N: 5505-05.748/93-93 - PISO AS! CHI
PROCESSO N: 8508-000547/93-89 - MIGUEL ANGEL DIA?

RETIFICAÇAO.
No Diário Oficial da União, Serão I,
00 19.036, de 13 de dezembro de 1993.

página

Leia-Se:

PROCESSO N.
PROCESSO N:
PROCESSO A.
PROCESSO N:
PROCESSO N,
PROCESSO. SI
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N.
PROCESSO N:
PROCESSO N:
PROCESSO N,
PROCESSO N:
PROCESSO A.

8280-01 951/93-27 8320-000628/93-21 8320-000637/93-12 8444-000075/93-65 8485-000427/93-13 8490-0/.391/93-53 8505-01.022/93-36 8505-01.030/93-64 8505-01.102/93-73 8505-0/.127/93-02 8505-01 169/93-44 8505-01 206/93-79 8505-05.652/93-16 8505-05 698/93-17 8505-05.706/93-43 8505-05.709/93-31 8505-05.722/93-0E1 -

ROLANDO ALFREDO VALLADARES HERNANDEZ
138RAOLIO AMERICO CARLOS OLIVERA
SOSIMO BALBUENA ROJAS
OSCAR MORALES SOUZA
ERROL CONNELLY
MARIA MONICA CRESPA
RUBEN RODOLFO SIAI RUIU
NO TING KIT
08Y CODW1N YUANWUNE
AMEDEO SCABBIA
SHUM HA HUM e SOE PUI TONS
JOAOUIM DIONISID PALMITO
RICARDO ALBERTO BUSTAMANTE
EDUARDO IACCARINO GUIDA
Kl HONG MIM
DONO HYUN NO
RAMIRCI ESPINCIZA GUTIERREZ

PROCESSO NO 8460-07.845/93-84 - MARTA JADWIGA WOLNY HARSZALEK
No Diario Oficial da União, Seção I, página
n
19 359, de 13 de dezembro de 1993, página n: 20.235, de 23 de dezembro de 1993, página n 21059, de 30 de dezembro de 1993, pá g ina n . 21
482, de 31 de dezembro de 1993 e Pà91na ri 163, de 06 de Janeiro de
1994,
Leia-se
CHR1STINE
8444-04 310/93-03 - PEDEM MICHAEL GAYLARDE e
CLAIRE GAYLARDE, até 06/11/94
PROCESSO N. 8400-05.621/92-71 - GUNTER WALTER RITTER
PROCESSO N. 8444-06.131/92-76 - DARDO JORDAN PAZ
PROCESSO N. 8460-000602/92-82 - MICHAEL DWIGHT BANERDT e JOCELYN MARGARET BANERDT
PROCESSO N
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PROCESSO A 8505-36
PROCESSO A e46o-0t
PROCESSO N 8505-01
PROCESSO N 8000-17

479/92-17
703/92-96
490/93-16
6v2/93-20

- RICARDO PABLO MOLINA FAVO)
- ALvARO SALCEDO 000E2. até 08/02/94
- SAI ALiO NIEN e IA! wANG HE CHu
- CLAuDE JEAN BERNARD e MARIE CLAuDE Lt
CORRE BERNARD. ate 23/11/93

(Of. n9 5/94)
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conceder autorização à empresa BANIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,CGC n9
16.116.261/0001-01, sediada no Estado da BANIA, para adquirir, em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material Bélico do Ministério do Exército, armas e muniçoes, de fabricação nacional, na seguinte.
quantidade e natureza: 17 revolveres calibre 38 e 160 cartuchos calibre
38.
OIRO BARBOSA DE BARROS

• SECRETARIA DE POLICIA FEDERAL
Departamento de Assuntos de Segurança Pediu

(NO 27.238-0 - 5-1-94 - CR$ 12.123,00)

PORTARIA NO 793, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1993
O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Policia Federal da Ministério da Justiça, no uso das
atribuições s que lhe são conferidas pelo artigo 111 do Decreto n9
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
no 08506-3113/93, resolve:
conceder autorização à empresa SERPE - CENTRO DE FORMAÇAO DE VIGILANTES
S/C LIDA, CGC no 61.704.813/0001-57, sediada no Estado do SÃO PAULO, pa
ra adquirir, em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Mate=
dial Bélico do Ministério do Exército:60.000 projéteis p/calibre 38 e
60.000 espoletasp/calibre 38.

PORTARIA 219 896, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993
O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111 do Decreto n9
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
n9 08520-3691/93, resolve;
conceder autorização à empresa SACEL - ESCOLA DE FORMAÇA0 E APERFEIÇOA
MENTO AO TIRO, CGC 09 32.845.596/0001-17, sediada no Estado de SERGIPE;
para adquirir, em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Mate
rial Bélico do Ministério do Exército: 30.000 projéteis p/ca/lbre 38
30.000 espoletas p/calibre 38 e 12 Kg. de pólvora, para formar 810 alunos.
EURO BARBOSA DE. BARROS

7

EURO BARBOSA DE BARROS

(N9 26-959-2 - 17-12-93 - CR$ 8.530,00)
(5/N9 - 31-12-93 - CR$ 12.103,00)
PORTARIA NO 798, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1993

PORTARIA 99 905, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993

O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Públida da
Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça, no uso das
atribuições que lhe sã, conferidas pelo artigo 1111 do Decreto 59
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
09 08430-7140/93, resolve:

O Diretor do Departamento 'de Assuntos de Segurança Pública
da Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça,no uso das
atribuições que lhé são conferidas pelo artigo 111 do Decreto 09
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo co vista o que consta do Processo
09 08430-7593/93, resolve:

conceder autorização O empresa TRANSPORTE DE VALORES PEDROZO tTDA, CGC
nO 93.412.443/0001-70, sediada no Estado do R/0 GRANDE DO SUL, para adquirir, co estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material Bélico do Ministério do Exército, armas e muniçoes, de fabricação nacio
nal, na seguinte quantidade e natureza: 06 revólveres calibre 38;60 car
tachos calibre 38;02 espingardas calibre 12 e 08 cartuchos calibre 12.-

conceder autorização para funcionamento à empresa 95000UI4 CENTRO DE FORMAÇA° E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES LIDA, CGC n9 97.004.360/0001-01
sediada no Estado do RIO GRANDE DO SUL, para ministrar curso de forma ção de vigilantes, observando o currículo fixado pelo Ministério da Jus
tiça.
LURO BARBOSA DE BARROS

EURO . BARBOSA DE BARROS
(09 26.980 - 30-1-94 - CR$ 12.123,00)

(09 26.957-6 - 20-12-93 - CR$ 8.903,00)

PORTARIA 149 885, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1993

PORTARIA NO 916, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993

O Direto; do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111 do Decreto nO
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
09 08455-18192/93, resolve:

O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111 do Decreto n9
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
n9 08500-5014/93, resolve:

conceder autorização à empresa DART - SEGURANÇA S/A,CGC no 42.327.973 /
0001-80,especializada em prestação de serviços de vigilAncia,para exercer a atividade de segurança pessoal privada, nos termos do artigo 29,
da Portaria 91, de 21 de fevereiro de 1992, no Estado do RIO DE ARMEI ro.
EURO BARBOSA DE BARROS

empresa ATIVIDADE - VIGILAN conceder autorização para funcionamento
CIA E SEGURANÇA LIDA, CGC no 71.7/5.353/0001-16,especializada e. presta
ção de serviços de vigiláncia, para exercer as atividade:g no Estado
500 PAULO.
EURO BARBOSA DE BARROS

(5/N.7 - 27-12-93 - CR$ 12.123,00)

a

au

(09 26.998-3 - 7-1-94 - CR$ 12.123,00)

PORTARIA NO 890, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993
PORTARIA 09 8, DE 5 DE JANEIRO DE 1994
O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111 do Decreto
n9
- 99,244,de /O de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo.
n9 08255-5983/93, resolve:
conceder autorização empresa EBF - ESCOLA BASIANA DE FORMAÇÃO DE V101
SANTOS LOTA, CGC 09 16.327.827/0001-44, sediada no Estado da BANIA,parí
adquirir, em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material
Bélico do Ministério do Exército, armas e muniçoes, de fabricação sacio
nal, na seguinte quantidade e natureza: 07 revolveres calibre 38;03 revólveres calibre 22;220 cartuchos calibre 38 e 520 cartuchos calibre 22.
EURO BARBOSA DE BARROS
(89 27.242-9 - 5-1-94 - CR$ 12.123,00)
PORTARIA NO 891, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993
•
O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Públida da
Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça, no uso das
atribuições que lhe sào conferidas pelo artigo 111 do Decreto nO
99.244, de /O de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
n9 08255-12312/93, resolve:

O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Policia Federal do Ministério Justiça, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111 do Decreto 09
99.244, de 10 de maio de 1990,e tendo em vista o que consta do Processo
09 08255-0670/93, resolve;

conceder autorização a empresa FIEL - NORDESTE SEGURANÇA E TRANSPORTE
DE VALORES LIDA, CGC nO 14.553.911/0001-50,sediada no Estado da BANIA
para adquirir, em estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material Bélico do Ministério do Exército,armas e munições, de fabricação
nacional, na seguinte quantidade e natureza:60 revolveres calibre 38;
24 espingardas calibre 12;720 cartuchos calibre 38 e 115 cartuchos cali
bre 12.

EURO BARBOSA DE BARROS
(09 27.007 - 10-1-94 - CR$ 12.123,00)
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Ministério da Marinha
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
Comando do 39 Distrito Naval
'DESPACHOS
Resolvo considerar dispensável de licitação, conforme o Artigo
24 inciso IV combinado com o Artigo 26 e seu parágrafo ánicodalei
8.666/93, as despesas com as contratações de assisténcla médico-hos
pita/ar emergencial atinente a usuária do Sistema de Saúde da Marinha, FRANCISCA GRACIETE COLIDIA DA SILVA, dependente do 2 . SG-TL
(Rife) NIP 64.3142.35 EDGAR JOSÉ DA SILVA, que deu entrada na Clinica
Santa Clara em Campina Grande - PB, acometida de intenso sangramento
vaginal.
João' Pessoa-PB, 22 de dezembro de 1993
CARLOS SALES TAVARES DE ALMEIDA
Capitão-de-Fragata
Capitão dos Portos
Ratifico o enquadramento em emergncia, mencionado no Parecer n.
006/93, da CPPB, tendo em vista que tal prestação de serviço encon
troe-se amparada no Artigo 24 inciso IV combinado com o Artigo 26 e
seu Parágrafo aniso da Lei 8.666/93.
Natal-RN, 23 de dezembro de 1993
No lmp. CARLOS EDUARDO MASSAYOSHI NANO
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Chefe do Estado-Maior
(Of. 09 1.017/931 •

1
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COMANDO MILITAR DO LESTE
19 Região Militar
DESPACHOS
.. Reconheço a Dispensa de Licitação fundamentada no Inciso IV, do Aro 24,
da Lei n9 8.666/93, referente 1 aquisição de um Enxerto Vaocular (prõtese) co 24 Out
93, junto 1 Firma RENAC-BIOMEDICA COMERCIAL LIDA, para implantação em paciente baixado neste Noaocãmio, de acordo noz o Processo 59 008/93-CHC/HCE, no total de CRI
128.700,00 (Cento e cinto e oito mil e setecentos cruzeiros reais), atendendo 1 Requi
sição da Clinica de Cirurgia Vascular do Hospital Central do Exàrcito.
Rio de Janeiro-RJ, 25 de outubro de 1993
DARLAN RE/S - SYRIO - Cel Art
ordenador de Despesas HCEx

Ratifico a decisao do Ordenador de Despesas do Hospital Central do Emir
cito exarada no Proc..° 09 008/93-CHC/HCE, referente à Bispem. de Licitação aciciii
caracterizada, nos Termos do Art 26, da Lei n9 6.666/93.
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 1993
Gen Bda CARLOS PATRÍCIO FREITAS PEREIRA
Respondendo pela COMando
Reconheço a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no /ncisp I, do
Are 25, da Lei n9 8.666/93, para a prestação de serviços de manutenção corretiva/preventiva, pela Firma SIEMENS SIA, de acordo cote o ?roces.° n9 007/93-CRC/HCE, no total
de CR35.206.211,00 (Cinco milhãos duzentos e sele mil duzento. e onze cruzeiros reais)
atendendo as RequisiOce dos Chefes do Serviço de Tomogrofin Computadorizado e do Laboretàrio do Hemodinamica, ambos do ICE.
Rio de Janeiro-RJ, 25 de outubro de 1993
DARLAN REIS SYRIO - Cel Art
Ordenador de Despesas HcEx
Ratifico a decisão do Ordenador de Despeso. çlo Hospital Central do Exàr
cito exarada no Processo n9 007/93-CHC/HCE, referente à Inexigibilidade de Licitaçro"
acima caracterizada, nos Tersos do Art 26 da Lei n9 8.666/93.
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 1993
Gel" Bda CARLOS PATRÍCIO FREITAS PEREIRA
Respondendo pelo Comando

/. Reconheço a dispensa de licitação fundamentada no inciso IV do Art /
24 e 26 da Lei 8.666/93, para contratação de serviços funerários jun
to a Santa casa de Miseritsirdia do Nio de Janeiro.
Rio de Janeiro-RJ, 4 de janeiro de 1994
SIROCO GOMES NOVO - Tem Cel

Resp p/ (irdenador de Despesas do comando la
2. RATIFICO a decisão do ot,Tenador de Despesas do Cindo £5 116, exarada /
no Proc nO 001/A1mX/94, referente a dispensa de Licitação caracterizada nos termos do Art 24 e 26 da Lei 8.666/93.

(0 5s. :Ws 61/93 e 1/94)
• • __ • _ _ •

Rio de Janeiro-RI, 4 de janeiro de 1994
Cem Ode CARLOS PATR/CIO FREITAS PEREIRA
Respondendo pelo Comando

Divulga as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral e matérias
eleitorais, inclusive as de
interesse político-partidário.
Publica também as decisões
do Supremo Tribunal Federal
relacionadas com o Direito Eleitoral,
noticiários e legislação pertinentes,
pauta dos julgamentos,
além de informes úteis
para os partidos políticos.

INFORMAÇÓES E VENDAS
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: (961) 226- 2586 e 313 - 9613

Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.
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destinado exportação, será devido ao Estado exportador o
CR$ 5.058,64 (cinco mil, cinquenta e oito cruzeiros reais e
e quatro centavos) por tonelada métrica, a título de ICES
sobre a cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima.

Art. 5 9 Os preços-base do mel rico invertido, por tonelada,
na condição PVU, são os indicados no item IV do anexo a esta Portaria.

GABINETE DO MINISTRO

Art. 69 Esta Portaria entra em vigor é 00:00 (zero) hora do
dia 11.01.94, revogadas as disposiçôes em contrário.

PORTARIA N O 1, DE 5 DE JANEIRO DE 1994
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe e conferida
pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em Nisto o disposto no art. 2° do Decreto
n°435, de 27 de janeiro de 0992, resolve:

Aprovar as allcsações às Notas Explicativos do Sistema Hammnizado de
Art. 1 •
Designação e dc Codificação de Mercadorias (publicadas em anexo ao Decreto n°435, de 27 de janeiro de
1992), decorrentes das Atualizações n's 13 e 14 efetuadas pelo Conselho de Cooperação Aduaneira e
outras, devidamente traduzidos pelo Ocupo Binacional Brasil/Portugal, constantes do Anexo a esta
Portaria.
Art.

2'

Esta Penaria entra co, visor na durado sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

(Of. n . 5/94)

1 7 CNWN-atttoR
-^

NA ESMO (Cr1/10.9ll

UM 165
lia de Janeiro e Espirito noto

5.121,41

Soo Paulo e Minas Gerais

5.029,18

5.157,46

IDE 125

1505 72

4.761,39

4.497,87

4.675,64

4.416,09

%ato Grosso

6.171,14

5.714,43

Denis Estados do Centro/Sul

4.966,59

4.675,64

6.484,11

6.10,49

6.561.7e

Serglet

( ) N. da D JOF. Esta portaria_o seu anexo encontram-se publicados em
Suplemento à presente ediçào. Preço do exemplar: CR$ 310,00.

IDE 175

6.111,49

Mala Catados do Korte/Nordeote

II-

eataa

(estatal e

refinado - C,4/.ato de 30

4.416,89

0 t

!torrara - 551/1al

PORTARIA NO 11, DE 10 DE OANEIRo tOE 1994
O MINESTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência que
lhe é conferida pelo artigo 39, inciso I, da Lei nS 8.178, de 1 9 de
março do 1991, resolve:

1409010 110.511/61
. cristal

e refinado

3.00.01

..deorrara

53.102,0

86555430 1741.1040C

Art. 1 9 Os preços-base da tonelada de cana-de-açúcar fornecida As usinas e destilarias autônomas de todo o Pais, posta na esteira, °Ao os indicados no item I do anexo a esta Portaria, neles já incluídos os valores do transporte, de CR$ 408,80 (quatrocentos e oito
cruzeiros reais e oitenta centavos) por tonelada nos Estados do Rio de
Janeiro e Espirito Santo, de CR$ 253,56 (duzentos e cinquenta e três
cruzeiros reais e cinquenta e seis centavos) por tonelada no Estado do
Mato Grosso, de CR$ 418,06 (quatrocentos e dezoito cruzeiros reais e
seis centavos) por tonelada no. demais Estados e da Região Centro-Sul
e de CR$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e sete cruzeiros reais e
vinte e três centavos) pot tonelada nos Estados da Região
Horta/Nordeste, e os tributos incidentes nas operações de venda do
produto.

furador

. cristal

.

232,49

cristal carretai

378,73

. cristal esreclal extra

592,11

. refinado

025,11

14 1160010 2291151114

(6180 4600100

eis da Melro
e restrito Santa
.

. cristal

.

Ima de ateimo Ia
EPS / RODE

2114,13
316,77
318,11
337,39
358,13
4.959,21

cristal atandard

101,1f05,

cristal esteciol

p

. cristal es ecial extra
. refioado

Parágrafo único. No. Estados onde for diferido o pagamento do
. !torrara
imposto incidente sobre a circulação da cana-de-açúcar (ICES), P eto o
momento da salda do produto resultante de sua moagem e industrializa92E225 1411858870 a
los iez
icKs 172
Icns 125
ção, o pagamento da tonelada do cana aos fornecedores ecrã feito com
desconto da parcela correspondente ao referido imposto.
. CtISTAL SIMMIMO
Rio de Serie°
4.419,27
4.119,39
Art. 29 Os preços de faturamento dos açúcares de todos os tiEsjirate Santo
4.354,91
4.199,19
pos, na condição PVU (Posto Veículo na Usina), são os indicados no
Mato & poso
4.112,41
4.432,58
item II do anexo a esta Portaria, neles já incluídos ou tributos inciMina. Seralltarea !a REDE) 4.748,69
4.433,45
dentes sobre as operações de venda do produto, exceto o Imposto sobre
Soo Paulo Mina, Gerais
4.052,14
3.14 7 ,05
Produtos /ndustrializados-IPI, que será calculado pelas aliquotas esMeais Estados do Cratro/Sul
4.001,14
3.766,99
tabelecidos no Decreto na 420, de 13 de janeiro de 1992.
p
r
Seral
4.796,25
4.461,02
Deoais Estados do MO/NE
4.737,34
4.459,62
$ 1 9 Os tributos incidentes sobre a cana-de-açúcar utilizada
como matéria-prima na produção dos açúcares de todos os tipos estão
. CtISTAL ESPECIAL
indicados no item II do anexo a esta Portaria.
lio dr Janeiro
4.729,55
4.592,31
Es p irito Santo
4.568,16
4.set.52
5 2 9 Os valores das margens de qualidade dos açúcares dos timato Oro.,
4,69
5.26
4.956,28
pos cristal superior, cristal especial, cristal especial extra e refi11104, Geraislerea da SUPOrE) 5.330,99
4 .9574
nado granulado estão indicados no item II do anexo a esta Portaria.
Sao Paulo e Mmal Gelblf
4.530,13
4.211,47
Denis Estados do Centre/S11
4.472,92
4.211,79
5 3 8 Os produtores de açúcar de todos os tipos, em unidades
Sersior
5.361,44
1.984,72
localizadas nas áreas de atuação da Superintendência do DesenvolvimenOraals Estaco, do 407/51
3.773,63
4.923,51
to da Amazônia-SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do
. CEIS141. 51Peelite
Nordeste-SUDENE e nos Estados do Rio de Janeiro e do Espirito Santo,
4.431,06
4.166,11
lio de Janeiro
terão as suas remunerações acrescidas dos valores indicados no Icem II
4,697,46
4.422,27
Espirito Santo
do anexo, necessários à cobertura dos custos adicionais de produção da
4.181,49
5.019,24
Mato Co p ulo
cana-de-açúcar que utilizam como matéria-prima.
4.782,57
Aiaal 6tralstarea da SIAM/ 5.144.20
4.853,71
4.371,99
Sao Paulo e Minta Gerais
Art. 39 Os valores de paridade e os preços de faturamento do
4.315,66
4.162,95
Doais Estados do Eentro/Sal
álcool de todos os tipos, na condição PVD (Posto Veículo na Destila4.210,15
5.113,86
Ser g i p e
5.10,11
4.816,73
Meais Estados do 110/41
ria), são os indicados no item /II do anexo, neles já incluídos os
tributos incidentes nas operewben de venda do produto.
5 19 Nos valores de paridade do álcool de todos os tipos estão incluídos os nece.sários á cobertura dos custos de produção da matéria-prima.

Parágrafo único. Na Região Norte/Nordeste, quando o mel reei-

3.ealin
3.872,0

4.107,29
4.182,10
3.559,34

3.550,57
-

4.338,16
1.32947

4.6131,99
4.682,83
3.978.59
3.977,77
-

4.185,15
4.077,54
4.511,0
4.511,0

3.1333.63
3.072,01
-

-

4.065,58
4.056,81

5.510,93

5.252,10

4.941,45

5.658,18

5.252,98

4.962,24

4.797,00

4.442,39

4.213,43

4.464,51

4.214,59

-

4.739.12
5.879,84

4.596,32
4.580,12

5.2134,55
5.401.07

Art. 49 O preço básico do mel residual com 55% (cinqüenta e
cinco por cento) de Açúcares Redutores Totais, na condição P IM, fica
estabelecido em CR$ 16.873,79 (dezesseisl mil, oitocentos e setenta e
três cruzeiros reais e setenta e nove centavo.) por tonelada métrica
do produto.

mu 72

5.159,13

5.233,49

5 29 Os valores dos tributos que incidem sobre a cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima na produção do álcool de todos os tipos estão indicados no item XIS do anexo a esta Portaria.

569,19
613,54
636,57
674,71
716,25
1.9113,44

5.218,35

-

1t116430 0065700
Ilo de Janeiro

5.551.01

p

Es irito Salto

5.411,59

Ninas Orralsforea dai SUCM

5.994,93

Si, Pauto e Minas Gerais

5.090,15

%ato Grosso

5.917,29
-

5.159,85
5.151,85
5.576,64
3.575,35
4.732,32

4.874,30

4.865,99
5.262,37
5.266,01
4.470.43
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Doais Estado% do 0e06r040u6
Wein
5.996,73
Deeai. Estados do IONE

t
i
1

}
}
1

. 0110024
lie de Janeiro
77.331,92
Emdrito Santo
*alo Groego
Minas Geraistmea da 5110016 83.417,49
140 Paola e Mina, Gerais
74.919,13
Oeuis Eetados do Centro/Sal
Sergipe
83.998,96
Deluda Estadas do 140641
-

DIÁRIO OFICIAL
5.935,48
5.946,23

•

76.119,36
82.361,36
71.417,34
82.929,19

1.731,14
5.599,11
5.597.94

4.469,14

71.999,37
71.726,e6
77.526,44
77.552,53
65.932.67
65.915.51
79.193,91
78.171,18

67.9E3,49
67.704.61
73,245,55
73.261,69
62.282,95
62.26741
-
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. 1885 - 75

137.527,71

127.361,89

152.992,47

119.597,44
134.694,21
126.943,51
119.786.16

129.522,95
624.734,99
117.423,97
110.925,68

649.862,55
141.143.26
133.275,66

97.04,69
671.6372.41
151.859,91

à• 0.036 ,I13
659.247,13
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132.591,33
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121.475,51

113.144,43
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633.357,45
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112.577,11

'

0525

.C115704.E5Pulk
lio de Aneiro
$ao Paulo t Mi gas Dtralt
De.ais Estadee do Cea6r0046
Serg ive
06.46e 6910804 do 1604641

16,33
14,60
11,54
21,43
21,21

54,26
•45.17
41,60
62,92
62.15

. EllSTAL SUPERIOR
(iodo Janeiro
Sao Paulo Aliam, Gerai,
Deaale Estada do CgetrorAl
Serei.,
Doais Estale, do 40n00

16,33
11,67
14,49
21.41
21,19

51,24
45,14
44,58
12,96
12,12

. 191514. ESPECIAL EITRA
Rio de Janeiro
Sao Paulo e Maus Gerai,
Demi, (48,405 do nntro/Sul
fergi pt
Mai, Eetaan do kOlatE

16,33
14,69
14,51
21.15
21,29

54.26
15,17
44.69
62,73
62,15

452,21
116.51
279,14
541,37
526,25

, OCEANO GR/ALIADO
Rio de Melro
Sao Paula e Mifl&I ' Effall
Denis Eetados de Centro/Sul
SertIPe
&M.el, Eatalos do DO/NE

16,24
14,19
11,51
21,16
21,21

59,27
15.16
14,61
62,95
62,16

452,16
416,49.
379,13
566,49
521,26

DOBARA
Rio de Judiro
Si, Paulo e Minas Gerai,
Dt.ais Es641e4 do Centro/Sul
Selim
Deaals Eetados do 663086

369,91
287,31
203,71
111,12
395,44

984,92
984,41
1373,11
6.232,63
1.216,74

.

152,17
416,23
378,91
516,15
528,14

/RECOS Cf 741116666010 00 ÁLCOOL CARBuRAME DESTITUO* A 22464 MANCA DE AMUAIS, POPE RONDOWIR
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14111075 SDIRE A 11111211-4111114
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7.10,73
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Emdrito Sulto
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Saa Paulo e Mina, Gerais
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Sergipe
Deeals E%tados da 110411,
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467,41
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1.734,29
1.434,64
1.119,11
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13.072,52
12.730,76
14.216.11
12.462,84
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16.244,64
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545,57
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446,31
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622,17

1.548,41
6.529,65
1.676,44
1.391,62
1.373,34
1.932,31
1.914,18

13.931,68
12.993,93
14.267,19
12.515,99
11.673,57
17.444,99
16.269,95
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Mato Grosso
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8811010

RIO Of 110180
. 1015 - 25 2
. IDE - 182
. lEAS - 12 I
. 1040 - 7
. 1E45 - 1 2

162.162,69
147.857,14
137.162,97
129.855,76
629.518.38

154.171,89
126.924,29
127.298,59
139.253.45
111.696,91

161.492,72
152.929,09
144.465,92
-

(3768673 50.477
. 105 - 25 2
. 1045 - 17 I
.01610 - 12 1
. ICAS - 70

162.125.91
145. 993, 94
127.431,86
129.826,33

139.136,51
135.189.25
127.244.61
121.225,53

162.113,55
152.6398.99
144.437,51

540 194,4.0 e MAUS GERAIS
. ICMS - 25 /
. nas - 18 •
. IVO -62 k
. 108S - 7
.0040- e

09.624,62
134.421,57
226.931,31
119.80,12
166A97,25

09.554,52
126.221,71
11 7.439, 73
01.931.97
02.972,98

151.01,0
1 41.119 n 0
132.211,11
-

NATO 8140500
. 1045 - 25
. 0045 - 17
. 5005 - 62 O.

171.743,11
151.613,99
145.594,48

159.117,18
10.211.65
634.821,98

172.133,22
161.955,13

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, co uso da com p etência que
lhe confere o art. 30., inciso I, da Lei 8.178, dc 01 de marco de 1991,
resolve
Art. 1o. - Fixar os p reços de venda dos derivados de
constantes das tabelas anexas, observadas as
petróleo e do gás natur./
Notas Explicativos integrantes desta Portaria.
160 consumidor de gás
Art. 20. - Os p recos de venda
li q uefeito de p etróleo, a granel e envasl/hado, e dos demais produtos
constantes das tabelas anexas não incluem o Im p osto Sobre OperacScs
Relativas à Circulacão de Mercadorias c Sobre Prestações de Serviços de
(ICMS)
c
Trans p orte Interestadual c Intermunicipol e de Comunicação
Imposto sobre Venda a Varejo de Combustíveis Lí q uidos e Gasosos (IVVC).
A lo. - Os p recos de q ue trata o p resente artigo estão
incidência adicional do IChS e demais tributos na form. d.
sujeitos
legislacão vigente.
A 20. - Os Postos Revendedores de gás li q uefeito de Petróleo deverão exibir, em local visível ao p óblico, a tabela de p recos de
venda ao consumidor.
venda

dos

Art. 3m. - Ou valores dos fretes integrantes dos preços de
derivados de p etróleo de q ue trata esta Portaria e do gás
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natural estão sujeitos h incidência adicional do ICMS na forma da
legislação vigente.
Art. 40. - Esta Portaria entra em vigor a p artir de 0
(zero) hora do dia 11 de janeiro de 1994.
Art. 5o. - Ficam revogadas as dis p osicaes em contrdrio.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

NOTAS EXPLICATIVAS
- Os precos de venda constantes das tabelas anexas deverão ser
1
acrescidos do ICMS na forma da legislação vigente.
2 - Os preços de venda a g ranel, na refinaria produtora, v i goram no
Ponto de entreg a determinado p ela refinaria.
3 - Quando na tabela de p reso de venda ao consumidor deixar de
fi g urar determinado municí p io, fica entendido q ue o Departamento
Nacional de Combustíveis - DNC deixou de fixar p reço para o mesmo,
ficando, a p artir desse momento, sem efeito o preso que ali vigorava
anteriormente.
4 - Nos documentos de vendas efetuada p ela Companhia Distribuidora ao
posto Revendedor de Gás Liquefeito de Petróleo (PR/GLP) é obrigatdrla
Indicação do ad q uirente, do municí p io, do distrito, se for o caso, e da
Unidade Federada, do destino e do uso a que se destina o p roduto, bem
como a identificacão do Transportador.

Tabelas de Preços de Venda ao Consumidor.
PRODUTO . OLEOS COMBUSTIVEIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRODUTO. DAS LIQUEFEITO DE PETROLE0 (OLP) ENVASILHADO PARA USO
INSTITUCIONAL. COMERCIAL OU PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE.
CAPACIDADE
Ao

PREÇO DA
DISTRIBU/D0RA AO REVENDEDOR
1
Cr%

1,0
1,5
2,0
2,5

I
I
I
i

1

COM/SSAO
DO REVENDEDOR

'PREÇO DE

IVENDA DO
!REVENDEDOR

Cr%

Cr5

168.7303 I
68.1848
258.0611 1
68.1848
347.3910 1
68.1848
436.7214 1
68.1848
1383.3736 !
68.1848
68.1848
I
2254.4061 i
i
2774.6533 I
83.9198
I
3468.3167 I 104.8997
!
7803.7127 1 236.0243
I 15607.4260 I 472.0486

5,0

13,0
16,0
20,0
45,0
90,0

236.9151
326.2459
415.5758
504.9062
951.5584
2322.5909
2858.5731
3573.2164
8039.7370
16079.4746

- Prelos validos em todo TerrItorlo Nacional.

1 CrS / kg
46.4206
44.9298
41.3706
37.0995
34.0888
32.0471
28.9680
26.7099
23.6716

1

- Nos casos em q ue os Postos Revendedores de OLP retirarem o p roduto envasilhado diretamente da base de Distribulcao, assumindo os
encar g os c res p onsabilidades da transferencia do Produto para sua
seds, o faturamento p ela Distribuidora sere feito pelo perco
fixado para o municiai° de destino, constando da competente Nota
Fiscal a deducao do frete correspondente.
- O caminha° de entrega devera expor, em local visivel os precos
tabelados no Posto de Revenda e as Taxas do Servico de Entrega
•
Domiciliar.
- O Transportador devera apresentar, q uando solicitado pelo consUmldor, copia desta Portaria.

TIPO 'BTE'

TIPO 'ATE
CLASSE

CLASSE

1 Cr% / kg

1
2
3
4

I
I
1
!

57.6906
56.8196
54.0711
50.4265
48.0987
1 46.3648
1 44.4978
1 42.2630
I 41.0609

6
7

e

9

- Pretos sujeitos a Incidencia do ICMS, IVVC e demais tributos
Quando couberem.
- Areeioa basicos, sujeitos aos acresclmos de fretes aprovados pelo
DNC e a incidencia adiciona/ de ICMS c demais tributos quando
couberem.
- Para Consumidores na arma cidade de municiai° com Base de DlstrIbuicao, a venda sere feita ao preto dc faturamento de Distribuidor na q uel e município.
- Nas vendas e revenda de o/eo combustível e permitido ainda a
cobranca de taxa de p edagio, travessia de balsa, aquecimento .
descar g a, esta ultima q uando for imprescindivel o uso de moto-bomba.
- Para calculo do custo de transporte sera utilizada a Tabela de
frete de Entre g a a Longa Distancia ou de Frete Ferroviario, a p rovadas pelo DNC.
- O ponto de referencia da contagem de distancia de uma Base de
distribulcao soro o ponto central da sede do Municiai° dessa Base.
de Revenda maxima do TRR para os olmos combusti- Margem
4.4721 /kg.
Cr%
veio

PRODUTO : DAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL

-

i

PARA QUALQUER FINALIDADE

I PROPANO
PRODUTO)
I Cr% / kg
221.7079
221.7079
221.7079
221.7079

! PROPANO
I BUTANO
I BUTANO
I PURO
i
I ESPECIAL
! Cr% / kg I Cr% / k g 1 Cr% /An
1
1
I
i

243.8140
243.8140
243.8140
243.8140

i
I
I
1

221.7079 1
221.7079 !
221.7079 I
221.2079

254.5489
254.5489
254.5489
254.5489

- Preços sujeitos a incidencla do •.ICHS .
- Os precos acima eutao sujeitos ao acrescimo do frete entre
a
base de Distribuicao c o p onto de destino qualquer que
seja
a loca/izacao dente.

Cr5 / kg

168.7303

- Precos validos em todo territorio Nacional.
- Os preces acima estao su j eitos ao acrescimo do frete entre a Base de Distribulcao p rimaria e o p onto de destino, qualquer
q ue sej a a localizacao deste.
- Precos sujeitos a incidencla do ICMS e do IVVC.
- O raminhao de entrega devera expor, em local vIsive/, a tabelu
de precos do GLP para uso industrial, comercial ou para
qualq uer outra finalidade ou destinacao. se gu ndo a capacidad e
a p resentar, q uando solicitado p elo consumidor, cop ia da respectiva
Portaria.

PRODUTO

SOLVENTES ALIFATICOS

UNIDADE

Cr%

AGUARRAS MINERAL

101.57E18

SOLVENTE DE BORRACHA

109.3701

SUCEDANE0 DE

AGUARRAS

133,4199

SUCEDANEO SOLV. BORRACHAHA

RIO DE JANEIR0,1
SAI PAULO, SP /
SALVADOR, BA
I
MANAUS, AM

397

SEÇÃO 1

140.4652

DESTILADO MEDI° No. 3

123.5607

DILUENTE DE TINTAS

102.5623

HEPTANO

143.4647

MEXAM/

130.6488
157.2262

HEXANO ESPECIAL

SOLV. P/

EXTRACAO No.5

164.2156

- Precos de faturamento na refinaria produtora a 200.0
- Precos sujeitos a incidencia de ICMS.
PRODUTOS DAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( OLP) ENVASILHADO
PARA USO DOMESTICO.
CAPACIDADE
Ao
13,0

PREÇO DA
DISTRIBUIDORA AO REVENDEDOR
Cr%
1

1332.9752 1

COM/SSA0
DO REVENDEDOR

!PREÇO DE
!VENDA DO
fREVENDEDOR

PARAFINAS

Cr%

Cr%
68.1848

PRODUTO S

FAIXA DE FUSA()
o. C

!

! TEOR DE
01E0
! % PESO

I TIPO DE
I EMBALAGEM
I

I O - 1

I GRANEL
BLOCO
i TABLETE

PREÇOS DE VENDA
AO DISTRIBUIDOR
Crl/kg

1401.1600
DE 49 A 71

- Precos sujeitos a incidencia do OCAS E IVVC.
- Das Liquefeito de Petroleo (GLP) envasilhado, para uso domestico 1 p relo de venda do produto ao consumidor, Pessoa Fisica,
no esbabeleclmento do revendedor, q ual q uer que seja a localicacao
deste.

!
!

DE 49 A 71
'FOOD - GRADE'

O - 1

I

GRANEL
TABLETE

289.4206
347.4900
355.3344
325.4526
396.5310

SEÇÃO 1
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1 GRANEL
1 TABLETE

; O - 1

343.6208
418.2977

PRODUTO

Crl/kg
50.0756

NAFTA P/INDUSTRIA PETROOUIMICA
DE 71 A SB
'FOOD - GRADE'

l 0 - 1

! GRANEL
!
TABLETE

382.9727
464.9173

- Preces de faturamento na refinaria produtora.
- Preços sujeitos a incidencia do /CMS.
- Fica a PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRAS autorizada a fixar ou
Preços de Parafinas cu j as es p ecificacoes de Faixa de Fusâo e
Teor de Oleo nao sejam as Indicadas no q uadro acima.

PRODUTO

CrS/litro

NAFTA P/GERACAG DE GAS
NAFTA P/ OUTROS FINS

40.9679
101.3408

- Preces sujeitos a incidencin do ICMS .
Tabela de Preço de faturamento, no ponto de entrega pra-f)xado,
DE
DE JANEIRO DE 1994
anexa a PORTARIA No

PRODUTO

; •

Cr%

UNIDADE
Ao
AS
kg
AO
AS

COQUE VERDE DE PETROLEO (1))
EXTRATO AROMATICO
RESIDUO AROMATICO P/GRAXA I
RESIDUO ASFALTICO
RES/DUD OLEOSO FTV

1r.7353
48.7802
37.9326
9.4068
17.6320

- Precos de futuramente na refinaria produtora.
- Produtos su j eitos a incidencia do /COS.
(1) Prece para o produto sem umidade c teor de enxofre entre 1,52
e 2,50 .

PRODUTO. ASFALTO
PREÇOS AO
DISTRIBUIDOR
CONSUMIDOR
Cr% / k g1
Cr% / kg

TIPO DE ASFALTO
CAI' -

30/45
50/60
85/100
100/120
150/200

ADP - CM CM CR CO -

30
70
250
3000

23.5366
26.4475
28.4709
30.5769
33.6300

27.1820
30.5437
32.8805
35.3127
38,8386

35.9145
33.5691
35.9145
33.5691

41.4769
38.7683
41.4769
38.7683

- Preces munimos de venda ao consumidor na Arca Cidade dos municipios
em que se localizam as fabricas produtoras.
- Preces su j eitos a incIdencia do IÇAS.

PRODUTO : GAS NATURAL
S

O

S

ICr%/1.000 53 (1)

- *PARA FINS COMBUSTIVEIS, INCLUSIVE AUTOMOTIVO,
GUANDO DESTINADO AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS
DA DISTR/BUICAO DE GAS CANALIZADO.
- PARA FINS PETROGUIMICOS
- PARA DISTRIBUICAD DOMICILIAR • CANALIZADA

(1) - Preços considerados nos pontos de entrega Are-fixados da PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, referidos a p ressáo absoluta de
1,037 k g f/cm2, temperatura de 20o.0 e poder calorifico su p erior de
9.400 kea//m3 .
- Preces, sujeitos a incldencia do ICMS .
- Fica a Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, autorizada a negociar com seus clientes o prece de venda do gas natural para rodacoo siderurgica e fins combustivels, remetendo mensalmente ao De p artamento Nacional de Combustivels a lista dos preces praticados.

P

granel.
de
faturamento na refinaria, a
a
anexa
de
entrega
pre-fixado,
DE JANEIRO DE 1994

PRODUTO
OLEDS
- PAH
- PAM
- PNL
- PRP
- PSP
- PBS
- PBS
- PTL
- PTP
- PCL
- PCL

•

;

UNIDADE ;

LUBRIFICANTES BASICOS : (a)
55 (NEUTRO (1EDIO 300)
80 (NEUTRO MEDIS 400)
30 (NEUTRO LEVE 150)
95 (NEUTRO PESADO 500)
09 (SPINDLE 60)
30 (BRIGHT STOCK 140)
33 MIGHT STOCK 150)
25 (TURBINA LEVE)
85 (TURBINA PESADO)
45 (CILINDRO I)
(CILINDRO I/)

Cr%
212.0723
222.6492
197.2556
233.3026
148.0209
241.7725
243.8739
265.1248
275.7372
235.4640
239.7588

(a) - Precos sujeitou a incidencia do ICMS.

P

RODU

TO

(1)
DESASFALTADO BRIGHT STOCK
(3)
EXTENSDR SP/NDLE (EPSP)
(1)
EXTENSOR NEUTRO LEVE (EPNI)
EXTENSOR NEUTRO PESADO (EPNP) (1)
(1)
OLED MINERAL ISOLANTE '13'
OLE0 PARA PULVER/ZACAO AGRICOLA (1)
(1)
RAFINADO NEUTRO LEVE
RAF/NADO NEUTRO ME510 (1)
SOLVENTE PALE OIL (1)

UNIDADE
9

o
9

Cr%
256.7853
153.1530
151.5919
243.9051
153.1530
153.1530
212.8902
237.0332
196.8570

(1) Produtos sujeitos a incidencia do ICMS.

Cr%

UNIDADE

RODUTO

i
°LEO COMBUSTIVEL TIPO • C
OLEG COMBUSTIVEL TIPO EPI1 (NAVY SPECIAL) I

kg
kg

I

54.6952
33.1863

- Precos sujeitos a incidencin do /CMS e do IVVC.

P

Cr$

UNIDADE

RODUTO

27.9369

AS

CORRENTE GASOSA MISTA
Tabelas de Preços
Ponto
no
DE
PORTARIA No

36742.4000
20576.2000
40245.1000

- Preces sujeitos a incidencla do ICMS e do IVVC.

PRODUTO . GUEROSENE DE AVIACAO TIPO GAV-1, PARA VOOS
DOMESTICOS, NOS SEGUINTES AEROPORTOS

1 Crg/litro

PORTO VELHO, RO; VILHENA, RO; RIO BRANCO, AC; MANAUS.
AM; TEFE, AM; GELEM, PAI SANTAREM, PA; IMPERATRIZ. ((Ar
SAD LUIS, MA; TERESINA, PI: FORTALEZA, CE: NATAL, RN;
RECIFE, PE, MACE/D. AL; ARACAJU, SE; 8ALVADOR, DAI
ILHEUS, BA: PAMPULHA, MG; CONFINS. MG; VITORIA, ES:
GALEAO, RJ; SANTOS DUMONT, RJ; SANTA CRUZ,RJ; AFONSOS.
RJ; MACAE, RJ; CAMPINAS, SP; PRESIDENTE PRUDENTE, SP)
SAD JOSE DO R/0 PRETO, SP; R/BEIRAO PRETO.SP; PIRASSUNUAGA. SP; SA0 PAULO, SP; SAD JOSE DOS CAMPOS, SP; CURITIBA, PR; VARIADA, PR; FOZ DO /CRJACU. PR ; PORTO ALEGRE, RS; CANOAS, RS; SANTA MARIA, RS; CAMPO GRANDE,MS1
LONDRINA. PR ; FLOR/ANOPOLIS, SC; CUIABA, HT; GOIANIA,
GO; ANAPOLIS, GO; BRASILIA, DF

67.7604

- Preços sujeitos a Incidencia do ICMS e IVVC, quando couberem.
- Nau vendas a p razo as Distribuidoras estao autorizadas a
cobrar
encargos financeiros p roporcionais ao p razo concedido.
- Oco livres os p reces de venda ao consumidor do querosene de aviacao
nos demais aeroportos,

PRODUTO : GUEROSENE ILUMINANTE (GI)

1

PRECO DE VENDA NA REFINARIA

1

Cr% /litro
114.2387

PORTARIA 59 13, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
P

RODUTO

GASOLE0 P/INDUSTRIA PETROGUIM/CA
GASOLEO P/FABRICACAO DE VASELINA - FAVAS
OASOLE0 P/OUTROS FINS
- Preces sujeitos a incidencia do ICMS .

Cr%/litro

42.823/
37.5476
104.0405

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da com p ettncia que
lhe confere o art. 3o.. inciso I, da Lei 8.178, de 01 desarco de 1991,
resolve
Art. lo. - Estabelecer os preços máximos de venda ao
consumidor de derivados de p etróleo e álcool et(lico hidratado para
fins carburantes constantes das tabelas anexas, observadas as Notas
Ex p licativos integrantes desta Portaria.
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Art. 20. - Ou p retos de venda das gasolinas automotivas,
do dito diesel e do álcool et(lico hidratado p ara fins carburantes não
Incluem o Im p osto sobre Operações Relativas à Circulado de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Trans p orte Interestadual c
Intermunicipal c de Comunicação (ICMS). nem o Im p osto sobre Vendas a
Varejo de.Combustívels Líquidos e Gasosos (/VVC).

SEÇÃO 1

399

carburantes serão adicionados o frete de entrega c os tributos, quando
couberem. Guando retirados p elo consumidor, a a q uisição do produto darse-á ao p reço de venda da Distribuidora ao consumidor na base, acrescido de tributos, q uando couberem.

6 - Nas vendas e revendas de combustíveis é permitido ainda a
cobranca de taxa de p edágio, de travessia de balsa e de descar g a, essa
Ultima q uando for im p rescindível o uso de moto-bomba.

& 1o. - Os p reços de que trata o p resente artigo estão
Suj eitos à Incidência adicional do ICMS e demais tributos, na forma da
leg islação vigente.

7 - Para nu localidades situadas fora da área-cidade, Prevalecerá.

& 2o. - Os Postos Revendedores deverão mostrar, nas bombas

Para efeito de formado de Preço, o maior valor entre os fretes de
entrega de longa distância e de área-cidade.

medidoras de combustível, os p reços unitários de venda ao consumidor,
bem como exibir, em local visível co p dblico. os p reços máximos que
lhes forem permitido p raticar, informados nos documentos de venda das
Distribuidoras e acrescidos do IVVC.

7.1 - Entende-se p or área-cidade, a área g eográfica compreendida
Por um ou mais municePlos determinados p elo DNC. Junto às bases de
distribuirão.

& 30. - Os Postos Revendedores deverão exibir em lacei
visível ao p dblico, o horário de funcionamento do estabelecimento.

7.2 - O raio da área-cidade p oderá ser ajustado pelo Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC).

Art. 30. - Esta Portaria entra em vigor n partir de 0
do dia 11 de janeiro de 1994.

7.3 - O ponto centra/ da área-cidade que abran g er mais de um
municí p io será estabelecido p elo DAC.

(Zero)

hora

Art. 4o. - Ficam revo g adas as dis p osições em contrário.
FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO

E/ - Para o cálculo dos fretes de entrega referidos na. presentes
Notas serão utilizadas as Tabelas de Fretes Rodoviários de Longa
Distência e a tabela de Frete Fluvial, elaborada em conjunto Pelo
Ministério da Fazenda e p elo Ministério de Minas e Energia.

9 - As Refinarias, as Com p anhias Distribuidoras, os Revendedores e os
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - Os Preços de venda do produtor são tabelados e, q uando por
unidade de volume, serão praticados considerada a tem p eratura de 200.0.

consumidores não poderão p romover alterado no mecanismo de retirada e
entrega dos p rodutos sujeitos ao controle pelo DUO, com objetivos
esp eculativos em relação a novos Preços previstos.

2 - Os Prezou de venda das Distribuidoras c os fretes são
considerados á temperatura ambiente na base de distribuição de entrega
do produto. Esses p reços, a margem de revenda e o frete de entre g a têm
valores máximos.
2.1 - O frete de entrega será considerado a partir da base de
distribuição em que for carregado o p roduto, observado o disposto no
item 3.1 •

2.2 - Quando na mesma área cidade houver mais de uma base de
diatribuidlo, o DNC arbitrará o Unica p onto de referência p ara contagem
de dIstáncia dessas bases.
2.3 - Para efeito de frete. será considerada a Tabela de Frete da
região em que se localizar a Base de Distribuição.
3 - O preço ao consumidor de g asolina, óleo diesel e álcool hidratado
Para fins carburantes será formado pelo Preço de venda da
distribuidora, acrescido da mar g em de revenda, do frete de entrega e de
tributos.

3.1 - Na composição do p reço máximo ao consumidor será considerada a alternativa de abastecimento q ue resultar no menor preço
final.
3.2 - Os preços dos p rodutos entregues pelas Distribuidoras nos
venda
da
serão
compostos pelo p reço de
Revendedores
Postos
Distribuidora acrescido do frete de entrega e res p ectivos tributos.
Quando retirados pelo Posto Revendedor, consoante a que estabelece o
art. 10 da Portaria MINFRA no. 253/91. a a q uisição dos p rodutos darse-á ao Preço de venda da Distribuidora na base acrescido dos res p ectivos tributos calcu/ados sobre o p reço máximo na bomba.
3.3 - A aq uisição de produtos pelo Trans p ortador-Revendedo r - Re
p ortador-Revendedor-Retalhista na Nave p acão In--talhis(TR)eran
terior (T9RNI3 dar-se-á ao p reço de venda na base acrescido dos tributos calculados sobre os p reços de revenda máximos na sede do TRR e
TRRNI.
3.4 - Nos documentos de venda da D i stribuidora a Postos Revendedores (PR) é obri g atória a indicação no p reço máximo de revenda a ser
Praticado por esses, Já incluídos fretes e tributos, exceto o IVVC.
3.5 - O valor do frete a ser considerado será sempre o vigente na
região onde se localiza a Base de Distribuição, mesmo nos casos em que
o Revendedor se situar em outra região.
3,6 - Em caso de eventual alteração do percurso da base ao revendedor ou ao consumidor, p or motivo de interrupção do acesso p ela via
ori g inal, o p reço máximo será calculado tomando-se p or base o frete
real, sobre o qual haverá Incidência de im p ostos e demais tributos.
quando couberem. Quando da ocorrência de tais fatos, a Distribuidora
fica obrigada a comunicar de imediato ao DNC. Uma vez cessados os
motivos da interru p cão de tráfe g o no percurso ori g inal, o P reç o má.imo
voltará imediatamente a ser calculado com base nesta distância.
4 - O prece de venda dos combustíveis q ue o Trans p ortador-Revended or
p otador-Revendedor-Retalhista na Navegacão In--Retalhis(T)cran
terior (TRRNI) estão-autorizados a praticar serão formados p elo preço
de venda da Distribuidora, acrescido da margem de revenda e do frete de
entreg a da base da distribuidora ao dep ósito do TRR ou TRRNI, bem como
de tributos, q uando couberem.
4.1 - C facultado ao TRR e ao TRRNI adicionar no seu p reso de
venda ao consumidor p arcela corres p ondente ao frete de entre g a do seu
dep ósito ao cliente, ficando res p onsável p elo recolhimento dos tributos
incidentes sobre essa p arcelada frete.
O - Aos p reços de venda direta da Distribuidora ao consumidor, de
fins
gasolina automotiva,
óleo diesel e álcool hidratado para

PREGOS585801 DE MOA DA DISITHUIDORA (TEMPERATURA 4/18/EIRE)

1581.I040E0
(BASE DE
D/STRINDICAD)
ÁGIL58IA
ALMEIRIM

ALIA FLORESTA

ARACAJU
ARAUCÁRIA
RASE
BARRA DD GARCAS
8418E1146
IIARDERI
ROLEU
IIELEN
007111
IRASILIA
CAIEDELD
DNVO PARE
CANOS
GAMAS
CARACATAI
CASCAVEL
0118614
GRATO
CRUZ ALIA
CIMEIRO 00 SUL
C01484
DOURADOS
DIRK DE 04110.5
FORTALEZA
GOIÂNIA
GOV. VALADARES
GRARAPUAVA
GURUPI
IML
ILHEDS
IP0.11106
116111184
174J41
JUALETrn:
LAGES
LONDRINA
MEAPA
490E10
MANAUS
RARADA
MARINDA
1598TES CLAROS
NATAL
0111114149
0*818605
PARAHAGUA
PASSO FINDO
PAULIHIA
PORTO VELOU
PRES. PRUDENTE
RIREIRAD PRETO
RIO BRANCO
RIO DE JAWE/R0
RIO GRANDE
SANTA RAPTA
SANTAREN

80 810515888
(PR, TIO E 14111/)

I 1( 801401101054*
OUSADA
I DISI8/111/DOR8 AO 1:01101114011

154501.188 I OLE0
ALDJOL I GASOLINA
D/ESEL I HIDRATADO I

1 N.
ato
0IE573. i 1118047AL0

113.5344 i 116.2741
I 134.6546 I 91.6145 I 181.8443 I 141.7414
113.5344 i 106.2741
I 134.4544 : 98.6645 I 101.6983 I 141.7644
' 134.7943 I 98.6727 I 101.1143 I 141.9033 113.4425 166.2741
168.2741
134.7943 I 98.6727 : 111.1903 I 141.9133 113.6425
108.2741
18.3999 I 111.8943 I 142.6316 143.3291
135.7254 I
144.1451
141.2741
135.8537 t 91.2352 I 161.0433 I 142.4597
148.2741
98.8176 I 181.6933 I 142.1684 112.7474
135.1621 I
116.2741
131.7943 I 98.2551 I 181.8903 I 141.9143 183.1149
r
118.2741
183.41431
135.3102 : 98.9539 I 111.1913 : 142.4241
103.5344
188.2741
1 134.6546 I 98.6645 I 161.8942 I 141.7666
110.2741
I 135.2112 1
98.7494 I 101.8313 1 142.4241 1 163.6793
118.2741
98.9539 I 161.8913 I 142.4241 113.6638
1 '135.3182 I
164.2141
I 134.7943 I 96.6727 I 181.1913 I 141.9013 1 103.4325
/46.2741
I 135.3162 I
99.9539 I 161.11963 1 142.4241 1 113.1838
106.2741
1 135.0421 t
96.8176 I 161.1402 I 142.1486 1 113.7474
041.2741
1 135.3162 t
48.7444 I 141.8943 : 142.4241 1 143.4793
108.2741
t 134.6546 I 99.6145 I 111.8913 I 141.706 1 103.5344
148.2741
99.2352 I 141.1483 I 142.9597 1 114.1651
I 135.8537 I
118.2741
I 135.3162 1
99.9539 I 111.11913 I 142.4241 1 113.6638
100.2741
143.5344
98.6145 I 141.8943 I 141.7646
I 134.6546 t
146.2741
164.1651
99.2352 I 181.8913 : 142.9597
: 135.8537 t
189.2741
1 134.5266 1
98.3999 i 1111.0963 I 141.6325 1 183.3298
118.2741
143.8638
98.9539 I 111.8943 : 142.4241
: 135.3182 :
148.2741
98.9539 I 141.8983 I 142.4241 1 163.8838
I 135.3142 I
108.2741
: 136 .7943 1 98.3318 I 161.8913 I 141.9083 1 143.2616
106.2741
98.6145 I 111.8913 I 141.7616 i 113.5344
: 134.6546 :
168.2741
163.7474
98.8176 I 101.8943 : 142.1681
: 135.4621 :
148.2741
98.8176 I 111.8943 I 142.1641 1 183.7474
: 135.0621 :
: 135.6537 :
99.2352 I 186.6913 1 142.9597 1 144.1651 1 108.2741
98.8176 I 111.6903 I 142.1664 1 133.7474 1 118.2741
: 135.6621 :
104.1651 1 108.2741
99.2352 1 181.8983 : 142.9597
I 135.8537 I
168.2741
1 135.4621 1 98.8176 1 101.8963 : 142.1681 1 183.7474
98.6727 : 111.99631 141.9483 1 113.6625 i 186.2741
: 134.7943 :
103.4462 1 118.2741
98.5365) 161.8913 I 141.6325
i 134.5266 I
99.1988 : 161.8903 I 142.6919 1 104.1287 1 168.2741
: 135.5659 :
98.6727 : 141.8983 t 141.9383 1 113.6125 i 118.2741
134.7943 1
104.1651 1 108.2741
99.2352 I 181.8903 I 142.9597
1 135.8537 1
99.6988 t 111.8903 1 142.6919 1 114.8287 i 188.2741
1 135.5859 :
98.5363 I 131.8983 1 141.6325 L 103.4662 1 186.2741
; 134.5266 1
143.6125 1 168.2741
I 134.7943 1
98.6727 I 111.8913 : 141.9163
143.3298 6 116.2741
: 131.5266 1
98.3999 I 101.8903 I 146.6325
98.6445 I 101.8913 : 141.7606 1 133.5344 1 168.2741
I 134.6546 1
1 135.5859 1
99.6988 1 101.8913 1 142.6919 1 104.8267 1 168.2741
98.9539 t 161.0943 I 142.4241 1 143.8636 1 144.2741
I 135.3102 1
1 134.7943 1
98.6722 / 161.8903 I 141.9013 1 193.6925 i 148.2741
103.5344 i 168.2741
1 131.6516 :
98.6145 1 111.8983 1 141.7606
118.2741
1 135.31132 : 98.9539 1 161.8943 I 142.4241 1 183.6838
I 142.9597 1 144.1651
1 135.8537 1
99.2352 I
; 135.8537 I
'2 1 101.8983 t 142.9597 1 114.1651 1 118,2741
99.24
183.4662 1 108.2741
1 135.3142 1
98.5363 1 141.8963 1 142.4241
1 134.6546 1
98.6045 1 181.8903 1 141.7616 1 113.5344 1 118,2741
148.2741
98.9539 t 111.8983 1 142.4241 1 183.3638
1 135.3182 1
1 135.3182 I
98.9539 1 181.6963 1 142.4241 1 163.8638 7 106.2741
138.2741
1 134.6546 1
98.6145 1 111.8913 I 141.7616 1 113.5344
143.2616
1 134.7943 :
91.3318 :
I 141.9063
118.2741
98.8858 I 161.8913 1 142.9597 1 113.8156
1 135.8437 I
1 135.8537 : 99.2352 I 161.6913 I 142.9597 1 164.1651 1 168.2741
1 134.5266 1
98.5363 1 111.8963 1 141.6325 1 163.4662 1 168.2741

sEçÃo 1
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DE VENDA DIRETA DA
0 REVERDEDOR
I
.
DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR
(PR, TIO E TIRAI)
:
.'
:
1
: ALCOOL
I 6150)1114 I OLE0 I 812001. : GASOLINA : OLEG
I
OIESEL : HIDRATADA
I
I
51E1EL ; HIDRATADO ;
: 135.1911 6 98.7494 : 101.8903 : 142.2961 I 113.6793 I 119.2741
: 134.7943 I 98.2551 I 111.8413 i 141.903 I 113.180 I 10.2741
I 135.3182 I 99.9539 I 111.8913 : 142.4241 I 113.6938 1 10.2741
: 135.3162 :
98.6727 I 111.890 I 142.4241 I 103.6125 : 10.2741
I 134.6546 1 0.6145 1 101.890 I 141.706 1 113.5344 I 108.2741
I 135.5859 I 99.190 : 111.8943 1 142.6919 : 114.0287 I 118.2741
I 134.6546 I 98,6045 I 101.8943 : 141.7616 1 103.5344 : 119.2741
: 134.7943 I 98.6727 I 111.8943 : 141.903 : 03.6125 I 118.2741
I 134.5264 1 98.5362 I 111.8913 6 141.6325 6 10.4662 : 118.2741
I
:
I
I
6 135.3182 I 98.9539 I 111.8913 I 142.4241 I 183.8939 6 118.2741
I 135.8537 1 99.2352 I 111.6913 1 142.9597 I 114.1651 I 10.2741
I 134.6546 I 0.6445 I 111.8913 6 141.7616 113.5344 1 148.2741
I 135.1621 1 98.6176 : 111.6913 I 142.1694 I 113.7474 I 118.2741
I 134.7943 : 98.3318 I 111.6943 I 141.903 I 113.2616 I 118.2741

LOCALIOADES
(BASE DE
DISTRIRUICAIN
SANTOS
1140 9213.011 CONDE
OPA J. RIO PRETO
SAD J. CAMPOS
SAO LUIS
140 PAULO
SEN. J. 7017100
00402
TUESDIA
TUCURUI
111E91.8*8/4
URUGUAIANA
91114340
511610
5(8.74 0(01824

1

DOS 1 OS PREGOS ACIMA NAO /ACUEM IDIS I IVVC.
nota MX/IN DE REVENDA - COO /I
(PR, TIRO/111R)
(TENPERATURA RICIENTE)

PRODUTOS

812101
13.3319

64147.1111

14.1178 I

15.7064 I

ALEX( HIDRATADO

13.2163

14.802 1

15.6728 1

OLEG 8IE003.

11.1356

12.9528

13.606

os

1

17.0356 6

F

E

0.1222

21.5699

17.770 1

19.9886

21.4563

14.8026

17.4428

10.026

moas hosn HAO intuo( os 58110101.

- VALORES VIGENTES PAIA OS ESTADOS 40A110 1E1.0/0111005
A

N? 7 TERÇA-FEIRA, II JA-N-D153.
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E. ARMA E MAMA.

11
C , ESPIRITO SANTO. RATO GROSSO, NATO

GROSSO

DO SIA, PIM:, RIO ORPADE

SA0 LUIS
TERES 046
GRATO
FORTALEZA
NATAL
CABEDELO
IPOJUCA
MACEIO
ARACAJU (LARANJEIRAS)
ILHEUS
JUAZEIRO
060 FRANCISCO DO CONDE
BARREIRAS
BETIM/BELO HORIZONTE
GOVERNADOR VALADARES
MONTES CLAROS
UBERLANDIA
VITORIA
CAMPOS
DUQUE DE CAXIAS/RIO DE JANEIRO
BAURU
OURINHOS
PAULIN/A
PRESIDENTE PRUDENTE
RIBEIRA° PRETO
SANTOS (CUBATA())
SAO JOSE DO RIO PRETO
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO PAULO
ARAUCARIA
CASCAVEL
GUARAPUAVA
LONDRINA
MARINGA
PARANAGUA
ITAJAI
LAGES

MA
PI
CE
CE
RN
99
PE
AL
SE
BA
BA
BA
BA
MG
MG
MG
MG
ES
RJ
RJ
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
PR
PR
PR
PR
PR
SC
SC
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MS
MS
MS
MT
MT
MT
MT
GO
DF
TO
RJ

BAGE

CANOAS/PORTO ALEGRE
CRUZ ALTA
/JU/
PASSO FUNDO
RIO GRANDE
SANTA MARIA
URUGUAIANA
CAMPO GRANDE
CORUMBA
DOURADOS
ALTA FLORESTA
BARRA DO GARCAS
CU/ABA
SINOP

DO NORTE, 10100114 E SERGIPE.
0 1 ALAGOU, ANAZENAS, 10111, CEARA, MARANHAO, (61441 00411. PARA, PARAIS*, malommo,

GOIAN/A
ORASILIA
GURUPI
VOLTA REDONDA

1
6
1
6
1
1
1
6
6
1
6
6
1
1
6
6
6
1
1
1
6
6
1
6
1
1

1.6562
1.3386
1.0945
1.4515
1.2261
1.5043
2.8341
1.2313
1.7622
1.9117
1.3424
2.8027
1.2318
2.1541
1.0736
1.1276
1.1746
1.3469
1.1657
1.7279
1.0751
1.2248
2.0923
1.1446
/.5045
2.0842
1.5420
2.0233
1.7711
1.5406
1.3305
1.1435
1.4491
1.2796
1.1167

6
6
1
6
1
6

1.2263

1.1938
1.1410
1.4651
1.3177
1.3177
1.2694
1.2451
1.9388
1.3131
1.1822
1.0512
1.1051
1.5689
1.5699
1.3398
1.56119
1.6453
1.34813
1.0014
1.5912

1

818 SURDE DO SUL, SONTA CAMISA E TOCANTINS.
2) FRETE DE ENTREGA A LONGA DISTANCIA (FORA DA AREA CIDADE)

E . DISTR/TO FEDERAL, GOIRR, PARCO E RIO De JAAE/RD.
F 1 SAO PAULO.

FORMULA GERAL PARA CALCULO DO FRETE:
II

((1/C)x((11/7)x0F+Dx0V.DNAx(D/00) ))

PORTARIA N9 14, DE 10 DE JANE/R0 DE. 1994

VR. Do Frete(CR5/1) -

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de competCncia
q ue lhe confere o art. 30., inciso X, da Lei no. 8.178, de 01 de marco
de 1991. resolve:
Art. lo. - Para efeito de cálculo dos fretes rodoviários de entre g a dos combustIveis automotivos, ficam estabelecidos a
sistemática de cálculo e os valores constantes do quadro anexo.
Art. 2o. - Esta Portaria entra em vigor a partir de 0
(Zero) hora do dia 11 de janeiro de 1994.
Art. 30. - Revogam-se as disposiebes em contrário.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

QUADRO ANEXO

SEDE DO MUN/CIP/O

C(M3) Wh) TI s) DF(CRS/d) DV(CRS/km A
10
NORTE
14
NORDESTE-1
14
N010ESTE-2
14
SUDESTE
CENTRO-OESTE 12
14
SUL

UF

IVALOR(CR5/1)

6
1
0

PA

1

PA

6

PA

1

PA

1

96

1

AP
MA

1
1

1.3090
1.5689
2.1461
1.4817
2.1428
2.0152
1.5969
1.5969
2.1025
1.2710
1.6986
1.6780
1.11322
1.8300
6.4945

2
2
2
2
2
2

40026.23
39192.15
39182.15
39182.15
391132.15
39182.15

M

DO(km/d)

92.523 0,808 4.858 lee
90.729 e,eee 0,858 200
90.729 0,808 0,858 22(6
90.729 0,008 9.858 260
90.729 0,008 0458 200
90.729 0,0011 9.858 230

ESTADOS

AC - AM - RR - PA - AP - TO
- MA
NORDESTE-1
-P1 - CE - RN - PB -PE - AL - SE - BA
NORDESTE-2
- MO - ES - RJ - SP
SUDESTE
CENTRO-OESTE - RO - MT - MS - GO - DF
- PR - SC - RS
SUL
802. n9 10/93)
NORTE

RO
RO
AC
AC
AM
RR
PA
PA

1940

D m Distancia ida e volta do ponto central da sede do munIciPlo
da base ate o local de entrega do produto:

REG/OES

1) FRETE DE ENTREGA NA AREA CIDADE

PORTO VELHO
VILHENA
RIO BRANCO
CRUZE100 DO SUL
MANAUS
CARACARAI
ALMEIRIM (MUNGIRIA)
DELEM
ITAITUBA
MARABA
ORIXI)/NA (TROMBETAS)
SANTAREM
SENADOR JOSE PORFIOSO (BELO MONTE)
MACAPA (SANTANA)
ACAILANDIA

ONDE :

-

PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
3! Cámara
PAUTA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DAS SESSOES ORDINÁRIAS A SEREM REAISCADA.; (IAS DATAS A SEGUIR MEM/MIADAS, 140 SETOR COMERCIAL SUL, WADRA
01, BLOCO "J . , 99 ANDAR, SALA 908, EDIFÍCIO ALVORADA - BRASIL/A
DISTRITO FEDERAL.
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N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

OBSERVACAO: Serão julgados na primeira sessão subseqüente, independen
temente de nova publicacão, os recursos cuja decisao tenha sido adiada em razão de pedido de vista de Conselheiro ou Procurador da Fazenda Nacional, não comparecimento do Conselheiro Relator, falta de tempo na sessão mareada, ser feriado ou ponto facultativo ou por outro
motivo objeto de decisão do Colegiado.
DIA 24 DE JANEIRO DE 1994, AS 10:00 HORAS
RELATOR: CONSELHE/RO JOSE ROBERTO MOREIRA DE MELO
01 - Recurso n9 100.481 - Processo co 10880/002.061/87-21 - Recorrente: GENERAL ELETR/C DO BRASIL S/A - Recorrida: DRF EM SA0 PAULO - SPIRPJ - EX: 1985.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS mmum, DOS SANTOS PAIVA
02 - Recurso nO 98.076 - Processo 00 10280/003.651/89-01 - Recorren..
te: CIA TEXTIL DE CASTANHAL - Recorrida: ORE EM BELEM - PA - IRPJ EX: 1987,
RELATORA: CONSELHEIRA SON/A NACINOVIC
03 - Recurso n4 102.659 - Processo nl 10880/042.136/89-04 - Recorrente: ELETRÔNICA MARAJÓ LTDA. - Recorrida: DOE EM SA0 PAULO - SP - IRPJ
- EX: 1987.
04 - Recurso n9 102.826 - Processo n9 13840/000.033/91-48 - Recorrente: CONSTRUTORA R. F. LTDA. - Recorrida: ORE EM CAMPINAS - SP - IRPJEXS: 1987 a 1989.
RELATOR: CONSELHEIRO CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
05 - Recurso n9- 100.639 - Processo n4 11065/002.433/89-30 - Recorren te: RALO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. - Recorrida: ORE En NOVO RAM
BURGO - RS - /RPJ - EX: 1987.
06 - Recurso n9 100.839 - Processo n9 13811/000.571/88-75 - Recorrente: CARGILL AGR/COLA S/A - Recorrida: DRF EM SÃO PAULO - SP - IRPJ EX: 1987.
07 - Recurso n9 100.846 - Processo n9 13708/001.739/90-80 - Recorrente: PESO PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA. - Recorrida: ORE NO RIO DE JANE/
EX: 1986.
RO - RJ - IRPJ
RELATOR: CONSELHEIRO VICTOR LUXO DE SALLES FRE/RE
08 - Recurso n9 103.257 - Processo n9 10283/005.548/91-63 - Recorrente: J.M.P. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. - Recorrida: DRF EM MANAUS AH - IRPJ - ES: 1989.
09 - Recurso n9 104.156 - Processo n9 10665/000.429/91-75 - Recorrente: TRANSMARCAL LTDA. - Recorrida: DRF EM DIVINOPOLIS - MG - IRPJ EXS: 1987 e 1988.
RELATOR: CONSELHEIRO CANDIDO RODRIGUES NEUBER
10 - Recurso n9 78.260 - Processo n9 10530/000.926/90-91 - Recorrente: PAULO CARLOS PIRES DE ANDRADE - Recorrida: DRF EM FEIRA DE SANTANA - BA - IRPF - EX: 1988.
11 - Recurso 59 78.261 - Processo 09 10530/000.855/90-44 - Recorrente: PAULO CARLOS PIRES DE ANDRADE CIA. LTDA. - Recorrida: DRF EM
FE/RA DE SANTANA - BA - PIS/DEDUÇÃO - EX: 1988.
12 - Recurso no 78.262 - Processo n9 10530/000.924/90-65 - Recorrente: ITALO JOSE PIRES DE ANDRADE - Recorrida: DRF EM FE/RA DE SANTANARA - IRPF - EX: 1988.
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RELATOR: CONSELHEIRO VICTOR LUÍS DE SALLES FREIRE
21 - Recurso n4 104.327 - -Processo n9- 10580/004.924/92-74 - Recorrente: EDN ESTIRENO DO NORDESTE S/A - Recorrida: DRF EM SALVADOR - BA IRPJ - EX: 1988.
22 - Recurso n9 104.376 - Processo 59 10945/000.743/92-92 - Recorrente: ZURIBRÁS HOTE/S E TURISMO LTDA. - Recorrida: DRF EM FOZ DO IGUACU
- PR - IRPJ - EXS: 1988 a 1990.
RELATOR: CONSELHEIRO CÂNDIDO RODRIGUES NEUBER
23 - Recurso n9 68.442 - Processo 59 13739/000.168/89-47 - Recorrente: JOSE MARTINS DE LIMA - Recorrida: DRF EM NITERÓI - RJ - IRPF EXS: 1984 a 1986.
DIA 25 DE JANEIRO DE 1994, AS 08:30 HORAS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE ROBERTO MOREIRA DE MELO
24 - Recurso n9 105.916 - Processo n9 10835/000.465/92-01 - Recorrente: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIAR/OS TAKIGAWA LTDA. - Recorrida:DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - IRPJ - EXS: 1987 a 1989.
25 - Recurso n9 103.958 - Processo n9 10875/000.327/92-85 - Recorrente: COCAL CEREAIS LTDA. - Recorrida: DOE EM UBERLÂNDIA - MG - IRPJ EIS: 1987 a 1990.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
16 - Recurso n9 99.052 - Processo n9 10768/026.394/87-04 - Recorrente: TEXACO BRASIL S.A - PRODUTOS DE PETRÓLEO - Recorrida: DRF NO R/0
DE JANEIRO - RJ - IRPJ - EIS: 1985 e 1986.
RELATORA: CONSELHEIRA swax NACINOVIC
27 - Recurso n4 103.926 - Processo n9 11020/000.545/91-60 - Recorrente: REUNA CAR VE1CULOS LTDA. - Recorrida: DRF EM CAXIAS DO SUL - RS IRPJ - EIS: 1987 a 3989.
28 - Recurso co 104.185 - Processo n9 10580/008.843/91-35 - Recorrente: COMERCIAL CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA. - Recorrida: DRF EM SALVADOR - BA - /RPJ - EXS: 1989 a 1991.
29 - Recurso n9 104.223 - Processo n9 11065/003.395/91-67 - Recorrente: CALÇADOS GUIREN/ LTDA. - Recorrida: DRF EM NOVO HAMBURGO - RS IRPJ - EIS: 1990/1991.
RELATOR: CONSELHEIRO CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
30 - Recurso n9 105.707 - Processo n9 13748/000.230/91-24 - Recorrente: IRMAGRAN INDOSTRIASmaJNIDAs DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA..- Recorrida: DRF EM NOVA IGUAÇU - RJ - IRPJ - EX: 1990.
31 - Recurso n9 103.896 - Processo n9 10680/009.484/91-60 - Recorrente: LIMA DRUMMOND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - Recorrida: DRF
EM BELO HORIZONTE - MG - IRPJ - EX: 1988.
32 - Recurso n9 103.964 - Processo 59 10935/000.827/92-01 - Recorrente: CENTERMEDICA MATERIAIS MED/COS HOSPITALAR LTDA. - Recorrida: DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - IRPJ - EIS: 1988 a 1990.
RELATOR: CONSELHEIRO VICTOR LUÍS DE SALLES FREIRE
33 - ecurso no 4.3 - rocesso n 1 0 . ...13/91-71 - Recorrente: CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA. - Recorrida: DRF EM CAXIAS DO SUL
- RS - IRPJ - EXS: 1986 a 1990.
34 - Recurso n9 104.388 - Processo n9 13502/000.025/92-41 - Recorrente: ACR/NOR-ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A - Recorrida: DRF EM 'SALVADOR- BA - IRPJ - EX: 1990.

DIA .24 DE JANEIRO DE 1994, AS 14:30 HORAS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE ROBERTO MOREIRA DE MELO
13 - Recurso n9 103.719 - Processo n9 10768/032.838/88-13 - Recorrente: REDENTOR INDOSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA. - Recorrida: DRF
NO RIO DE JANEIRO - RJ - IRPJ - EXS: 1986 e 1987.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
14 - Recurso n9 98.298 - Processo n9 10675/001.054/89-54 - Recorrente: USINA ALVORADA S/A ACOCAR E ÁLCOOL - Recorrida: ORE EM UBERLANDIA
- MG - IRPJ - EXS: 1985 e 1986,
RELATORA: CONSELHEIRA SONSA NACINOVIC
15 - Recurso n9 103.020 - Processo n9 10980/006.085/91-16 - Recorrente: SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - Recorrida: DRF EM CURITIBAPR - IRPJ - EX: 1988.
16 - Recurso n9 103.607 - Processo n9 13732/000.218/91-71 - Recorrente: BRAZAO VEÍCULOS E PECAS LTDA. - Recorrida: DRF EM CAMPOS - RJ IRPJ - EX: 1989.
17 - Recurso n9 103.907 - Processo n9 10280/006.377/91-83 - Recorrente: RIOMAR CONSERVAS LTDA. - Recorrida: ORE EM SELEM - PA - IRPJ EX .. 1989.
RELATOR: CONSELHEIRO CLOV/S ARMANDO LEMOS CARNE/R0
18 - Recurso n4 101.076 - Processo n9 13603/000,314/89-92 - Recorrente: PLÁSTICOS TRIANGULO INDOSTRIA E COMERCIO LTDA. - Recorrida: DRF
EM CONTAGEM - MG - IRPJ - EX: 1989.

35 - Recurso 59 104.390 - Processo n9 13609/000.089/92-81 - Recorrente: SICAFE - PRODUTOS SIDERORGICOS LTDA. - Recorrida: DRF EM CONTAGEM
- MG - IRPJ - EX: 1990,
RELATOR: CONSELHEIRO CANDIDO RODR/GUES NEUBER
36 - Recurso n9 71.419 - Processo n9 11030/000.480/91-15 - Recorrente: AGROPECUÁRIA MALDANER LTDA. - Recorrida: ORE EM PASSO FUNDO - RSIRF - ANO: 1989.
DIA 25 DE JANE/RO DE 1994, AS 14:30 HORAS
RELATOR: CONSELHEIRO JOGO ROBERTO MOREIRA DE MELO
37 - Recurso nO 106.746 - Processo n9 10783/003.9/2/88-88 - Recorrente: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SUL CAPIXABA LTDA. - Recorrida: DR!' EM
VITÓRIA - ES - IRPJ - EXS: 1987 e 1988.
38 - Recurso n9 106.976 - Processo 09 10140/001.256/87-17 - Recorrente: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA. - Recorrida: ORE EM
CAMPO GRANDE - MS - /RPJ - EXS: 1983 c 1984.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
39 - Recurso n9 101.254 - Processo n9 10768/010.671/88-76 - Recorrente: RIO PART PART/CIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A - Recorrida: ORE NO
RIO DE JANE/RO - RJ - IRPJ - EXS: 1984 a 1987.
40 - Recurso n9 103.280 - Processo n9 10840/001.043/91-94 - Recorrente, GLICOLABOR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. - Recorrida: DOE EM RIBEI
ORO PRETO - SP - IRPJ - EIS: 1986 a 1990.

119 - Recurso n? 101.291 - Processo n9 10380/006.690/90-94 - Recorrente: METALORGICA L.C.R. LTDA. - Recorrida: DRF EM FORTALEZA - CE
IRPJ - EX: 1989.

RELATORA: CONSELHEIRA SONIA NACINOVIC
41 - Recurso 59 104.244 - Processo n9 10304/002.820/92-51 - Recorrente: DISP/VEL - DISTRIBUIDORA PIAUENSE DE VEICULOS LTDA. - Recorrida:
DRF CO TERES/NA - PI - IRPJ - EX: 1991.

20 - Recurso n9 102.980 - Processo n9 10640/001.722/91-56 - Recorrente: ORGANIZACAO CIR/ACO LTDA. - Recorrida:
EM JUIZ DE FORA - MG IRPJ - EXS: 1987 e 1988.

42 - Recurso n9 104.256 - Processo 09 10640/001.191/91-00 - Recorrente: DURANDET /NDOSTRIA E LATICÍNIOS AGRO PECUÁRIO LTDA. - Recorrida:
DRF CO JUIZ DE FORA - MG - IRPJ - EIS: 1987, 1989 e 1990.

ur
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RELATOR: CONSELHEIRO CLÓVIS ARMANDO LT”:
43 - Recurso n9 E 1. .502 - Processo 1.Y.Fe,irre^te: ANDRE MARTINS DE CHDRADE
,F:AL 51C - Rez,rriia:
ORO NO 660 DE JANEIRO - 01 - 25P! - 'o.
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è, - Recurso n9 67.612 - Processo n9 13603/000.373/89-20 - RecorrenORO
te. PLÁSTICOS TRIÂNGULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Recorrida:
EM CONTAGEM - MG - 1RF - ANO: 1988.

4 4 - Recurso n9 104.224 - Processo 09 11005: , , 212/92-51 - Recorrente: CALÇADOS LARUSE, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - Recorrida: DOO EM
NOVO HAMBURGO - PS - /CF/ - EX: 1992.

RELATOR: CONSELHEIRO VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE
68 - Recurso n9 72.120 - Processo n9 14062/000.460/91-75 - Recorrente: GE/SSLER ANTONIO DA SILVA - Recorrida: DRF EM BRASILIA DF IRPF - EX: 1988.

45 - Recurso n9 104.225 - Processo n9 11065/000.113/92-13 - Recorrente: CRYSAL1S SAMPRE M/O, INDOTTR/A E COMÉRC/0 DE CALÇADOS LTDA. - Recorrida: DO? EM NOVO HAMBURGO - RS - IRPJ - EX. 1992.

63 - Recurso no 22.469 - Processo n9 10980/006.168/91-33 - Recorrente: LABOMED - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Recorrida: ORO EM
CURITIBA - PR - PIS/DEDUCAO - EX: 1987.

RELATOR: CONSELHEIRO V7CTOR LUIS DE SALLES FREIRE
1b - Recurso n9 104.392 - Processo n9 106401002.838/91-76 - Recorrente: JARP'S COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACCIES LTDA. - Recorrida: DRF
EM JUIZ DE CORA - MG - IRPJ - EIS: 1988 e 1989.
47 - Recurso n9 104.399 - Processo n9 10870/001.331/89-26 - Recorrente: DESTILARIA BENALCOOL S/A - Recorrida: DRF EM ARAÇATUBA - SP -IRPJ
- EX: 1985.
RELATOR: CONSELHEIRO CAND/DO RODRIGUES NEUBER

18 - Recurso n9 10£.537 - Processo n9 10650/000.608/89-20 - Recorrente: FORTUNATO C. FORTUNATO LTDA. - Recorrida: DRF EM UBERABA - MG
IRPJ - EX: 1985.

-

' DIA 26 DE JANEIRO DE 1990: As 08:30 HORAS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE ROBERTO MORE/RA DE MELO
49 - Recurso n9 74.317 - Processo n9 10768/032.841/88-28 - Recorrente: REDENTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADO LTDA. - Recorrida:
DRF
NO R/0 DE JANE/R0 - RJ - PIS/DEDUÇÃO - EIS: 1986 e 1987.
50 - Recurso n9 74.318 - Processo 59 10768/032.840/88-65 - Recorrente: REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA. - Recorrida:
DRF
%O RIO DE JANEIRO - RJ - IR? - ANOS: 1985 e 1986.

51 - Recurso n9 74.440 - Processo n9 10935/000.461/92-41 -

Recorren-

EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TAKIGAWA LTDA. - Recorrida:DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - IRF - ANO: 1986.
te:

52 - Recurso no 74.441 - Processo n9 10835/000.464/92-30 - Recorrente: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TAKIGAWA LTDA. - Recorrida:DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - PIS/DEDUCAO - EIS: 1987 e 1988.
53 - Recurso n9 74.442 - Processo n9 10835/000.460/92-89 - Recorrente: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TAKIGAWA LTDA. - Recorrida:DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CONTRIBUICAO SOCIAL - EX: 1989.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
64 - Recurso n9 62.022 - Processo n9 10580/002.540/88-95 - Recorrente: VIAZUL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - Recorrida: DRF EM SALVADOR
- BA - FINSOCIAL - EIS: 1984 c 1985.

70 - Recurso n9 72.470 - Processo n9 10980/006.171/91-48 - Recorrente: LABOMED - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Recorrida: ORO EM
CURITIBA - PR - IRF - ANO: 1986.
71 - Recurso n9 72.875 - Processo n9 14052/000.462/91-09 - Recorrente: FAZEND/NHA DERIVADOS DE MILHO LTDA. - Recorrida: ORO EM BRAS/LIADF - PIS/DEDUCAO - EX: 1988.
72 - Recurso n9 73.037 - Processo n9 10283/005.550/91-13 - Recorrente: JMP ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. - Recorrida: DRF EM MANAUS - AM
IRF - ANO: 1988.
RELATOR: CONSELHEIRO CÂNDIDO RODRIGUES NEUBER
73 - Recurso n9 75.923 - Processo n9 10120/000.904/90-99 - Recorrente: HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - Recorrida: ORO EM GOIÂNIA - GO PIS/DEDUÇÁO - EX: 1987.
DIA 26 DE JANEIRO ME 1994, AS 14:30 HORAS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO
74 - Recurso n9 24.484 - Processo n9 10675/000.328/92-48 - Recorrente: COCAL CEREAIS LTDA. - Recorrida: ORO EM UBERLANDIA - MG - PIS/DEOUÇA° - EX. 1987/1988.

75 - Recurso n9 74.485 - Processo n9 10675/000.330/92-90 - Recorrente: COCAL CEREAIS LTDA. - Recorrida: ORO EM UBERLÂNDIA - MG - IRF ANOS: 1986/1989.
76 - Recurso 59 74.486 - Processo n9 10675/000-332/92-15 - Recorrente: COCAL CEREAIS LTDA. - Recorrida: DRF EM UBERLÂNDIA - MG - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Èk: 1989/1990.
77 - Recurso n9 81.368 - Processo n9 10840/002.340/88-70 - Recorrente: CRIS MOVEIS INDUSTRIAL LTDA. - Recorrida: DRF EM RIBEIRÃO PRETO SP - PIS/DEDUCAO - EXS: 1984 e 1985.

78 - Recurso n9 81.371 - Processo 59 107680027.802/88-27 - Recorrente: HOTÉIS REGENTE S/A - Recorrida: DRF NO RIO DE JANEIRO - RJ - FIMSOCIAL - EIS: 1987 e 1988.

55 - Recurso 09 62.023 - Processo 09 10580/002.541/88-58 - Recorrente: VIAZUL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - Recorrida: DO? Eft SALVADOR
- BA - PIS/REPIQUE - EXS: 1983 a 1985.

RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
79 - Recurso no 72.885 - Processo n9 10640/001.438191-52 - Recorrente: CONSTRUTORA VIANINI S/A - Recorrida: ORO EM JUIZ DE FORA - MG PIS/REPIQUE - EX: 1987.

56 - Recurso 09 62.024 - Processo 59 10580/002.542/88-11 - Recorrente: VIAZUL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - Recorrida: ORO EM SALVADOR
- BA - /RF - ANOS: 1983 e 1984.

80 - Recurso n9 72.886 - Processo n9 10640/001.435/91-64 - Recorrente: CONSTRUTORA VIAN/NI S/A - Recorrida: ORO EM JUIZ DE FORA - MG IRF - ANOS: 1988 e 1989.

57 - Recurso n9 72.769 - Processo 09 10640/001.434/91-00 - Recorrente: CONSTRUTORA VIANINI S/A - Recorrida: ORO EM JUIZ DE FORA - MG CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX: 1989.

81 - Recurso n9 72.887 - Processo 59 10640/001.437/91-90 - Recorren, te: CONSTRUTORA VIANINI S/A - Recorrida: ORO' EM JUIZ DE FORA - MG FINSOCIAL - EX: 1887.

RELATORA: CONSELHEIRA SONSA NACINOVIC
58 - Recurso n9 62.041 - Processo n9 10850/000.915/89-17 - Recoerente: CAFEEIRA APOIE LTDA. - Recorrida: DOO EM SÃO 1091 DO RIO PRETO SP - IRF - ANOS: 1983 a 1985.

82 - Recurso 59 72.888 - Processo n9 10640/001.437/91-27 - Recorrente: CONSTRUTORA VIANINI S/A - Recorrida: DOO EM JUIZ DE FORA - 80'PIS/DEDUÇÃO - EX: 1988.

59 - Recurso n9 62.042 - Processo 59 10850/000.9/6/89-71 - Recorrente: CAFEEIRA AFORE LTDA. - Recorrida: ORO EM SÃO JOSE DO RIO PRETO SP - PIS/DEDUÇÃO - EXS: 1984 a 1986.

RELATORA: CONSELHEIRA SONSA NAC/NOVIC
83 - Recurso 09 72.245 - Processo n9 10880/042.138/89-21 - Recorrente: ELETRONICA MARAJÓ LTDA. - Recorrida: DOO EM SÃO PAULO - SP - IRF_
ANOS: 1985 e 1986.

60 - Recurso 59 68.694 - Processo n9 10510/0 01.315/90-34 - Recorrente: ESCOLA PARQUE DE SERGIPE LTDA. - Recorrid a: pRe EM ARACAJU - SE F/NSOC/AL - EIS: 1986 a 1988.

84 - Recurso 59 75.148 - Processo n9 10280/006.904/90-04 - Recorrente: FÓSFORO DO NORTE S/A - FOSNOR - Recorrida: DRF EM BELEM - PA IRF - ANO: 1987.

61 - Recurso 09 68.695 - Processo n9 10510/0 01.316/90-05 - Recorrente: ESCOLA PARQUE DE SERGIPE LTDA. - Recorrid a: ORO EM ARACAJU - SE PIO/REPIQUE - EXS: 1986 a 1988.

85 - Recurso n9 75.149 - Processo 09 10384/002.817/92-46 - Recorrente: DISPIVEL - DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE VE/CULOS LTDA. - Recorrida:
DRF EM TERESINA - P/ - ORO - ANb: 1990.

52 - Recurso n9 60.696 - Processo n9 10510/0 01.317/90-60 - Recorrente: ESCOLA PARQUE DE SERGIPE LTDA. - Recorrid a: DRF EM ARACAJU - SE P/S/DEDUCAO - EIS: 1986 a 1988.

86 - Recurso n9 75.150 - Processo n9 10384/002.919/92-16 - Recorrente: D/SP/VEL - DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE VEICULOS LTDA. - Recorrida:
DOO EM TERESIIIA - PI - IRF - ANO: 1990.

63 - Recurso n9 64.697 - Processo n9 10510/0 01.318/90-22 - Recorres-

87 - Recurso 59 75.151 - Processo 09 103841002.821/92-13 - Recorren-

te: ESCOLA PARQUE DE SERGIPE LTDA. - Recorrid a: DOO EM ARACAJU - SE IRO - ANOS: 1985 a 1987.

te: DISPIVEL - DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE VE/CULOS LTDA. - Recorrida:
DRF EM TERESINA - PI - CONTRIBUICÃO SOCIAL
EX: 1991.

64 - Recurso n9 71.787 - Processo n9 10880/042.137/89-69 - Recorren-

88 - Recurso n9 75.177 - Processo n9 10640/001.192/91-64 - Recorren-

te: ELETRONICA MARAJÓ LTDA. - Recorrida: ORO EM SÃO PAULO - SP - P/S/
/DEDUÇÃO - EX: 1987.
RELATOR: CONSELHEIRO CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
65 - Recurso n9 67.199 - Processo n9 13108/001.740/90-69 - Recorrente: PER/ PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA. - Recorrida: DRF NO RIO DE ORNEI
RO - RJ - IRF - ANO: 1985.

56 - Recurso n9 67.200 - Processo n9 13708/001.744/90-10 - Recorrente: PERI PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA. - Recorrida: 0RF . 110 RIO DE JANEI
RO - RJ - PIS/DEDUÇÃO - EX: 1986.

te: DURANDET INDÓSTR/A E LATICINIOS AGRO PECUÁRIO LTDA. - Recorrida:
DOO EM JUIZ DE FORA - MG - PIO/DEDUÇÃO - EX: 1987.

89 - Recurso n9 75.178 - Processo n9 10640/001.193/91-27 - Recorrente: DURANDET /NDOSTRIA E LATICIN/OS AGRO PECUÁRIO LTDA. - Recorrida:
DRF EM JUIZ DE FORA - MG - IRF - ANOS: 1986, 1988 e 1989.
RELATOR: CONSELHEIRO CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNE/R0
90 - Recurso n9 73.420 - Processo no 10640/001.720/91-21 - Recorrente: ORGANIZACÃO C/RIACO LTDA. - Recorrida: ORO EM JUIZ DE FORA - MG PIS/DEDUÇÃO
EXS: 1987 e 1988.
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91 -

Recurso 59 73.421 - Frocesso n9 10640/001.721/91-93 - Recorrente: GERALDO ALVES TIRIACO - recorrida: ORE EM JUIZ DE FORA - ti -IRPF
- EXS . 1987 e 1988.

92 - Recurso 09 74.388 - Processo n9 10680/009.480/91-17 - Recorrente: NEWTON LIMA DRUMOND - Recorrida: DRF EM BELO HORIZONTE - MG
IRPF - EX. 1987.
RELATOR: CONSELHEIRO VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE
93 - Recurso 09 73.038 - Processo n9 10283/005.552/91-31 - Recorrente: J.M.P. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. - Recorrida: DRF EM MANAUS AM - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX: 1989.

94 - Recurso 59 74.951 - Processo n9 10665/000.431/91-17 - Recorrente: TRANSMARCAL LTDA.- Recorrida: DRF EM DIVINOPOLIS - MG - PIS/DEDUÇÃO - EXS: 1987 c 1988.
95 - Recurso n9 74.952 - Processo n9 10665/000.432/91-80 - Recorrente: TRANSMARÇAL LTDA. - Recorrida: DRF EM DIV/NOPOLIS - MG - :INSOCIAL - EXS: 1987 e 1988.
n9 75.330 - Processo 09 10945/000.745/92-18 te: ZURIBRÁS NOTEIS E TURISMO LTDA. - Recorrida: ORE EM FOZ DO IGUAÇU
- PR - /RF - AMOS: 1987 a 1989.

96 - Recurso

n9 75.331 - Processo n9 10945/000.748/92-14 - Recorrente: ZURIBRÁS HOTE/S E TURISMO LTDA. - Recorrida: ORE EM FOZ DO IGUAÇU
- PR - PIS/DEDUÇÃO - EX: 1988.

97 - Recurso

RELATOR: CONSELHEIRO CANDIDO RODRIGUES NEUBER
98 - Recurso 09 77.853 - Processo n9 10650/000.609/89-92 - Recorrente: FORTUNATO 5 FORTUNATO LTDA. - Recorrida: ORE EM UBERABA - MG
PIS/DEDUÇÃO - EX: 1985.
DIA 27.50 JANEIRO DE 1994, AS 08:30 HORAS
RELATOR:CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO
99 - Recurso no' 81.375 - Processo 59 10820/000.151190-42 - Recorrester DESTILARIA GENERALCO S/A - Recorrida: DRF EM ARAÇATUBA - SP - P/S
-FATURAMENTO - EX: 1985.
100 - Recurso n9 81.389 - Processo 09 10820/000.152/90-13 - Recorreste: DESTILARIA GENERALCO S/A - Recorrida: DRF EM ARAÇATUBA - SP - FIO
SOCIAL/FATURAMENTO - EX: 1985.
101 - Recurso n g 81.703 - Processo n9 10675/000.331/92-52 - Recorrente: COCAL CEREAIS LTDA. - Recorrida: DRF EM UBERLÂNDIA - MG - F/N50CIAL/FATURAMENTO - EX: 1987.

102 - Recurso 09 81.705 - Processo 09 19675/000.329/92-19 - Recorrente: COCAL CEREAIS LTDA: - Recorrida: ORE EM UBERLÂNDIA - MG - PIS/FATURAMENTO - EX: 1987.
103 -

Recurso n9 82.128 - Processo n9 10140/001.257/87-71 - Recorrente: ADIR ASSEF BUAINAIN - Recorrida: ORE EM CAMPO GRANDE - MS - IRPFEX: 1983.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
Recurso n9 81.117 - Processo n9 10680/006.276190-10 - Recorrente: INDOSTRIA MINEIRA DE JOIAS LTDA. - Recorrida: ORE EM BELO HORIZON
TE - MG - P/S/FATURAMENTO
EXS. 1986 a 1988.

104 -

SEÇÃO 1

116 - Recurso n9 74.494 - Processo n9 10835/000.631/92-70 - Recorrente: CENTERMEDICA MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Recorrida:
ORE
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - IRE - ANOS: 1987 a 1989.
117 - Recurso n9 74.495 - Processo 59 10835/000.632/92-32 - Recorrente: CENTERMEDICA MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Recorrida:
ORE
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - IRF - ANO: 1989.
RELATOR: CONSELHEIRO VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE
118 - Recurso n9 75.332 - Processo n9 10945/000.146/92-81 - Recorrente: ZURIBRAS HOTÉIS E TURISMO LTDA. - Recorrida: ORE EM FOZ DO IGUAÇU
- PR - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXS: 1989 e 1990.
•

119 - Recurso n9 75.335 - Processo n9 13017/000.014/91-33 - Recorrente: CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA. - Recorrida: ORE EM CAXIAS DO SUL
- RS - PIS/DEDUCÃO - tXS: 1986 a 1988.
120 - Recurso n9 75.336 - Processo n9 13017/000.015/91-04 - Recorrente; CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA. - Recorrida: ORE EM CAXIAS DO SUL
- RS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXS: 1989 e 1990.
121 - Recurso 09 75.337 - Processo n9 13017/000.017/91-21 - Recorrente: CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA. - Recorrida: DRF EM CAXIAS DO SUL
- RS - IRE - ANO: 1987.
RELATOR: CONSELHEIRO CANDIDO RODRIGUES NEUBER
n9 77.854 - Processo n9 10650/000.610/89-71 - Recorrente: FORTUNATO 8 FORTUNATO LTDA. - Recorrida: DRF EM UBERABA - MG
ORE - ANOS: 1984 e 1985.

122 - Recurso

DIA 27 DE JANEIRO DE 1994, AS 12:15 HORAS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO
123 - Recurso n9 132.128 - Processo nO 10783/003.513/88-41 - Recorrente: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SUL CAPIXABA LTDA. - Recorrida: DOE EM
VITORIA - ES - /RI - ANO: 1987.

124 - Recurso n9 82.130 - Processo n9 10783/003.915/88-76 - Recorrente: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SUL CAPIXABA LTDA. - Recorrida: DOE EM
VITORIA - ES - PIS/DEDUÇÃO - ECO: 1987 e 1988.
125 - Recurso n9 82.144 - Processo n9 10835/000.462/92-12 - Recorrente: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TAK/GAWA LTDA. - Recorrida:DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - FINSOC/AL/FATURAMENTO - EIS: 1986 e 1987.
126 - Recurso n9 82.150 - Processo n9 10835/000.463/92-77 - Recorrente: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TAK/GAWA LTDA. - Recorrida:DRF
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - PIS/FATURAMENTO - EX: 1987.
121 - Recurso n9 82.161 - Processo n2 10840/000.453/91-91 - Recorrente: HANDLE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES DO BRASIL LTDA. - Recorrida:
ORE 111 RIBEIRÃO PRETO - SP - FINSOCIAL/FATURAMENTO - EIS: 1986 a 1989.

105 - Recurso

RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS EMANUEL DOS SANTOS PAIVA
Recurso n9 81.706 - Processo n9 10865/001.916191-71 - Recorrente: INDUSTRIAL DE BEBIDAS SABARÁ LTDA. - Recorrida: ORE EM LIMEIRA SP - PIS/FATURAMENTO - EXS: 1987, 1988 e 1990.

106 - Recurso

129 - Recurso n9 82.156 - Processo n9 10480/002.920/88-76 - Recorrente: ORGANIZAÇÃO F. MARCONI LTDA. - Recz,rvida: DRF EM RECIFE - PE
FINSOCIAL/FATURAMENTO - EX: 1986.

n9 81.118 - Processo n9 10680/005.277/90-82 - Recorrente: INDOSTRIA MINEIRA DE JOIAS LTDA. - Recorrida: ORE EM BELO HORIZON
TE - MG - FINSOCIAL/FATURAMENTO - EIS: 1986 a 1988.
n9 81.699 - Processo n9 13888/000.257/91-77 - Recorrente: SANTA LUZIA S/A - INDUSTRIA DE EMBALAGENS - Recorrida: ORE EM LIME/RA - SP - PIS/FATURAMENTO - EXS: 1990 e 1991.

107 - Recurso

59 81.700 - Processo e9 13888/000.258/91-30 - Recorrente: SANTA LUZIA S/A - INDUSTRIA DE EMBALAGENS - Recorrida: DRF EM LIME/RA - SP - FINSOCIAL/FATURAMENTO - EXS: 1989 e 1990.

128 -

•

130 -

Recurso n9 82.158 - Processo n9 10480/002.922/88-00 - Recorrente: ORGANIZAÇÃO F. MARCONI LTDA: - Recorrida: ORE TM RECIFE - PE
PIS/FATURAMENTO - EX: 1986.

108 -

RELATORA: CONSELHEIRA SONIA NAC/NOVIC
131 - Recurso n9 77.596 - Processo n9 10580/008.841/91-18 - Recorrente: COMERCIAL CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA. - Recorrida: DRF EM SALVADOR - BA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXS: 1989 e 1990.

109 -

132 - Recurso n9 78.263 - Processo n9 10880/002.275/91-10 - Recorrente: LABORATORIOS MICROFARMA LIDA.- Recorrida: ORE EM OSASCO - SP
PIS/DEDUÇÃO - EIS: 1986 e 1987.

RELATORA: CONSELHEIRA SONSA NACINOVIC
Recurso n9 75.179 - Processo n9 10640/001.196/91-15 - Recorrente: DURANDET INDÚSTRIA E LATIC/N/OS AGRO PECUÁRIO LTDA. - Recorrida:
ORE EM JUIZ DE FORA -MG - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXS: 1989 e 1990.
Recurso no 75.353 - Processo n9 11065/002.393/91-31 - Recorrente: CALÇADOS GU/RENI LTDA. - Recorrida: ORE EM NOVO HAMBURGO - RS IR: - ANOS: 1989 e 1990.
110 - Recurso n9 75.354 - Processo n9 11065/002.394/91-02 - Recorrente: CALCADOS GU/RENI LTDA. - Recorrida: ORE EM NOVO HAMBURGO - RS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EIS: 1990/1991.
111 - Recurso n9 76.830 - Processo n9 10120/002.562/91-69 - Recorrente: DROGARIA SALATIEL LTDA. - Recorrida: ORE EM GOIÂNIA - GO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX: 1990.

•

133 - Recurso n9 78.264 - Processo n9 10880/002.276/91-74 - Recorrente: LABORATORIOS MICRORARMA LTDA. - Recorrida: ORE EM OSASCO - SP IRF - ANOS: 1986 a 1989.
134 - Recurso n9 78.930 - Processo n9 10183/001.219/92-71 - Recorrente: TRANSPORTES NOVA ERA LTDA. - Recorrida: DRF EM CUIABÁ - MT - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXS: 1990 e 1991.

112 - Recurso

135 - Recurso n9 81.707 - Processo n9 10945/002.870/91-08 - Recorrente: MONDA? COMÉRCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTE DE CARGA LTDA. - Recorrida: ORE EM FOZ DO IGUACU - PR - PIS/FATURAMENTO - EXS: 1987 e 1988.

113 - Recurso

136 - Recurso n9 81.708 - Processo n9 10945/002.868/91-58 - Recorrente: MONDA? COMÉRCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTE DE CARGA LTDA. - Recorrida: DOE EM FOZ DO IGUAÇU PR - FINSOC/AL/FATURAMENTO - EIS: 1987
e

114 - Recurso 09 77.595 - Processo n9 10580/008.877/91-57 - Recorrente: COMERCIAL CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA. - Recorrida: DOE EM "AL2A DOR - BA - IRF - ANO: 1988.

RELATOR: CONSELHEIRO CLOV/S ARMANDO LEMOS CARNEIRO
187 - Recurso n9 74.564 - Processo n9 10680/009.479/91-20 - Recorrente: LZHA DRUMMOND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - Recorrida: DRF
EM BELO HORIZONTE - MG -PIS/DEDUÇÃO - EX: 1988.

n g 77.479 - Processo n9 13709/003.012/92-52 - Recorrente: IMAGEM PRODUTOS E CRIAÇÃO LTDA. - ME - Recorrida: ORE NO RIO DE
JANEIRO - RJ - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX: 1991.
n9 77.481 - Processo n9 10835/001.377/92-72 - Recorrente: SUPERMERCADOS J. RAMOS LTDA. - Recorrida: ORE EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX: 1992.

403

RELATOR: CONSELHEIRO CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
115 - Recurso n9 74.493 - Processo n9 10835/000.633/92-03 - Recorrente: CENTERMED/CA MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Recorrida: . ORE
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP - PIS/DEDUÇÃO - EX: 1988.

1988.
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138 - Recurso 59 74.565 - Processo n9 10835/000.534/92-68 - Recorrente. CETERMEDICA MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Recorrida: DRF EM
PRESIDENTE . PRUDENTE - SP - CONTR/BU/CÃO SOCIAL - EXS: 1989 c 1990.
RELATOR. CONSELHEIRO VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE
139 - Recurso n9 75.701 - Processo n9 10640/002.640191-18 - Recorrente: JARP'S COMERCIO, INDUSTRIA REPRÉSENTAÇOES LTDA. - Recorrida:DRF
EM JUIZ DE FORA - MG - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX: 1989.
140 - Recurso n9 77.564 - Processo n9 10640/002.839/91-39 - Recorrente: JARP'S COMERCIO, /NDOSTRIA REPRESENTAÇOÉS LTDA. - Recorrida:DRF
EM JUIZ DE FORA - MG - IRF - ANOS: 1987 c 1988.
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A consideraçào do Senhor Coordenador-Geral de Serviços
Gerais/SAG, para ratificação.
NELSON PORTO DA SILVA
Delegado/DAMF/RS
Tendo em vista o constante do processo, e, para efeito
do art. 26 da Lei na 8.666/93 e art. 29 da Portaria SAG N . 025, de 22
de janeiro de 1991, ratifico a decisão de fls. 07, do Delegado de Administração deste Ministério no Rio Grande do Sul.
Brasilia, 7 de janeiro de 1994
JOSÉ NEWTON DE ARAÚJO
Coordenador-Geral de Serviços Gerais

141 - Recurso n9 78.925 - Processo 59 10820/001.332/89-99 - Recorrente. DESTILARIA BENALCOOL S/A - Recorrida: DRF EM ARAÇATUBA - SP - PIS
-DEDUÇÃO - EX. 1985.
162, - Recurso n9 78.926 - Processo n9 10820/001.335189-87 - Recorrente. , DESTILARIA BENALCOOL S/A - Recorrida: DRF EM ARAÇATUBA - SP - rRr
- ANO: 1984.
GILDA ALEIXO DOS SANTOS
Chefe da Secretaria
(Of. n9 103/94)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
DESPACHOS
PROCESSO N .
11080.011806/93-70
INTERESSADO : DAMF/RS e EMBRATEL S/A
ASSUNTO
: inexigibilidade de noiteça°
Reconheço a inexigibilidade de licitação para a contrataça° dos serviços de envio de mensagens telegráficas nos órgãos deste
Ministério, neste Estado, no valor total estimado de CR$ 9.600.000,00
(nove milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), com fundamento no "caput" do art. 25 da Lei n. 8.666/93, atendido ao disposto no parágrafo
único do art. 26 do mesmo diploma legal, tendo em vista o constante do
presente processo, o qual foi submetido a exame da Douta Procuradoria
da Fazenda Nacional, que emitiu parecer favorável.
A consideraçâo do Senhor Coordenador-Geral de Serviços
Gerais/SAI, para ratificação.
NELSON PORTO DA SILVA
Delegado/DAMF/RS
Tendo em vista o constante do processo, e, para efeito
do art. 26 da Lei n. 8.666/93 e art. 20 da Portaria SAG N. 025, de 22
de janeiro de 1991, ratifico a decisão de fls. 07, do Delegado de Administração deste Ministério no Rio Grande do Sul.
Brasília, 7 de janeiro de 1994
JOSÉ NEWTON DE ARAÚJO
Coordenador-Geral de Serviços Gerais

PROCESSO N. : 11080.011807/93-32
INTERESSADO : 0894F/RS e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos •
: inexigibilidade de licitação
ASSUNTO
Reconheço a inexigibilidade de licitação para a contraCação de serviços de envio de telexograma nos órgãos deste Ministério,
neste Estado, no valor total estimado de CRU 600.000,00 (seiscentos mil
cruzeiros reais), com fundamento no "caput" do art. 25 da Lei n.
8.666/93, atendido ao disposto no parágrafo único do art. 26 Ao mesmo
diploma legai, tendo em vista o constante do presente processo, o qual
foi submetido a exame da Douta Procuradoria da Fazenda Nacional, que
emitiu parecer favorável.
À consideração do Senhor Coordenador-Geral de Serviços
Gerais/SAI, para ratificação.
NELSON PORTO DA SILVA
Delegado/DANE/RS
Tendo em vista o constante do processo, e, para efeito
do art. 26 da Lei n. 8.666/93 e art. 2. da Portaria SAG N. 025, de 22
de janeiro de 1991, ratifico a decisão de fls. 07, do Delegado de Administração deste Ministério no Rio Grande do Sul.
DrasIlia, 7 de janeiro de 1994
JOSÉ NEWTON DE ARAÚJO
Coordenador-Geral de Serviços Gerais
PROCESSO N. : 1/080.011809/93-68
/NTERESSADO 0604F/RS e Cia. Riograndense de Telecomunicações - CRI
ASSUNTO
inexigibilidade de licitação
Reconheço a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de telefonia nos órgãos deste Ministério, neste Estado, exceto na cidade de Pelotas-RS, co valor total estimado de CR$
192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros reais), com
fundamento no "caput" do art. 25 da Lei n. 8.666/93, atendido ao disposto no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal, tendo em
vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da
Douta Procuradoria da Fazenda Nacional, que emitiu parecer favorável.

PROCESSO N. : 11080.011808/93-03
INTERESSADO DAME/RS e Cia. Telefônica Melhoramento e Resistência-CTNR
: inexigibilidade de licitação
ASSUNTO
Reconheço a inexigibilidade de licitação para a contrataçâo dos serviços de telefonia nos órgãos deste Ministério, na cidade
de Pelotas-RS, no valor total estimado de CR$ 14.400.000,00 (quatorze
milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), com fundamento no "caput"
do art. 25 da Lei n. 8.666/93, atendido ao disposto no parágrafo único
do art. 26 do mesmo diploma legal, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Douta Procuradoria da
Fazenda Nacional, que emitiu parecer favorável.
A consideraçâo do Senhor Coordenador-Geral de Serviços
Gerais/SAI, para ratificação,
NELSON PORTO DA SILVA
Delegado/DAMF/RS
Tendo em Vista o constante do processo, e, para efeito
do art. 26 da Lei n. 8.666/93 e art. 20 da Portaria SAG Na 025, de 22
de janeiro de 1991, ratifico a decisão de fls. 07, do Delegado de Administração deste Ministério no Rio Grande do Sul.
Brasília, 7 de janeiro de 1994
JOSÉ NEWTON DE ARAÚJO
Coordenador-Geral de Serviços Gerais

PROCESSO Na
10783.007193/93-22
INTERESSADO DAMF/ES e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ASSUNTO
inexigibi/idade de licitação
Reconheço a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços contínuos de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada por malotes, aos órgãos do Ministério da Fazenda,
neste Estado, para os exercícios de 1994/95, no valor mensal reajustável de CR$ 285.750,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
cinqüenta cruzeiros reais), com fundamento no "caput" do art. 25 da Lei
n. 8.666/93, atendido ao disposto no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal, tendo em vista o constante do presente processo, o
qual foi submetido a exame da Douta p rocuradoria da Fazenda Nacional,
que emitiu parecer favorável.
À consideração do Senhor Coordenador-Geral de Serviços
Gerais/SAG, para ratificação.
NEIVA LINA DOS SANTOS BUAI2
De/egada/DAMP/ES
Tendo em vista o constante do processo, e, para efeito
do art. 26 da Lei n. 8.666/93 e art. 25 da Portaria SAI N . 025, de 22
de janeiro de 1991, ratifico a decisão de fls. 07, da Delegada de Administração deste Ministério no Espírito Santo.
Brasília, 7 de janeiro de 1994
JOSÉ NEWTON DE ARAÚJO
Coordenador-Geral de Serviços Gerais
(Of. n9 6/94)

SECRETARIA DÁ RECEITA FEDERAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 1, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
Prorroga vigência da Instruçbo Normativa no 54, de 24 de julho de
1981.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuiçào que lhe
confere o art. 140, inciso III do Regimento Interce de Departamento do
Receita Federal, aprovado pela Portaria NEFP n? 606, de 3 de setembro
de 1992, e tendo enviara o disposto no inciso I, Clausula Primeira do
Convênio ICHS no 124, de 9 de dezembro de 1993, celebrado entre o Ninistdr io da Fa tenda e as Secretarias de Feeenda. Economia ou Finanças
do. Estados e do Distrito Federal, na 721 reuni/to ordindria do Conselho
Nacional de Rolai" Fazendaria, realizada em Br.sflia, DF, no dia 9 de
dezembro de 1993, tendo em vista o disposto n. Let Complementar n o 24,
de 7 de janeiro de 1975, resolve.
Art. 12 Prorrogar a vigência da Instruçào Normativa stIF ns
V.,' de 24 de julho de 1981, alterada pelas Instruçaen Normativos DpRF
nes 117, de 9 de dezembro de 1991, 81, de 30 de junho de 1992, 107, de
30 de setembro de 1992 e InstrnOce Normativa SRF n2 3, de 8 de janeiro
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Art. 22 Esta Instruçâo Normativa entra co vigor na data de
sua publicaçAo.
.Art. 311 Revoga-se a /natruçáo Normativa

SRF

parlamentares ao instituto de
Previdência dos Congressistas /PC. Dedutibilidade da base de
cálculo do imposto de renda.

n2 3/93.

OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO

O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso do
suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei n o 8.383, de 30
de dezembro de 1991,

(Of. nO 35/94)

Coordenação-Geral do Sistema de Controle Aduaneiro
ATO DECLARATORIO NO

declara , em caráter normativo As Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais interessados, que as contribui-

466, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993

O COORDENADOR-GERAL DO S/STENA DE CONTROLE ADUANE/RO-SUBSTITUTO, no uso da atribuiçêo que lhe confere o art. 28 da Instruçtio Normativa
no 1, de 4 de janeiro de 1993, e o constante do Processo no

sar

10660.061032/93-01 ,declara:

Foi outorgada, em caráter precário, A empresa CSW EXPRESS
AGENCIAMENTO
E
TRANSPORTES LTOA, inscrita no ccC/HF sob o n2
58.644.329/0001-75 c estabelecido no Av. Dr. Lino de Moraes Leme,
139(141,
Paulo/SP, habilitaçáo para operar como empresa de "Courier . apta a promover o Despacho Aduaneiro de Remessa Expressa, de que
traça a instrução Normativa SRF n g 1, de 4.1.1993.

sa.

ções efetuadas pelos parlamentares ao instituto do Previdência dos
Congressistas - IPC caracterizam-se como contribuiçào previdenclaria
oficial, dedut1veis na determinação da base de cálculo sujeita à Incidência mensal do imposto e na declaraçào de ajusto anual, noa termos dos artigos 10, inciso IV e 11, incl.° /V, da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
ARISTUANES FONTOURA DE HOLANDA
(01.n9 0/94)

Superintendências Regionais da Receita Federal
5 Região Fiscal

2.
A empresa habilitada e as operaçêes por ela promovidas ficam
sujeitas
às exigéncias da citada normativa e As normas e exigências
complementares que vierem a ser expedidos por autoridade competente.
O credenciamento dos mandatários da empresa habilitada será
3.
objeto de solicitaçâo junto repartiçáo da Secretaria da Receita Federal, jurisdicionante do local onde pretenda operar, na forma do disposto no art. 31.
A validade deste ato fica condicionada 3 sua publicaçao,
prazo de trinta (30) dias, contados à partir da assinatura.

4.

Este ato entra em vigor na data de
5.
Oficial da Uniâo (DOU).

sua

no

publicação no Diário

ALVARO NUNES DE OLIVEIRA

(N9 17.253 -10-01-94- CR$ 35.760,00)
ATO DECLARATORIO N9 468, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993
O COOR8E0A000-0E1UL DO SISTEMA DE CONTROLE ADUAREIRO-SURST//OTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 28 da Instruçáo Normativa SRF n2 1, de 4 de janeiro de 1993, e o constante do Processo n2
10880.020492/93-63 ,declarai
Foi outorgada, em caráter precário, à empresa RANDY INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO i IMPORTAçA0 LIDA, inscrita no CCC/MF sob o n2
65.571.507/0001-40 e estabelecido à Av. Vereador José Dinis, 1412,
Bairro Campo Belo, São Paulo/SP, habilitaçâo paro operar como empresa
de "Couriew . apta a promover o Despacho Aduaneiro de Remessa Expressa,
de que trate a . Instruçáo Normativa SRF n9 1, de 4.1.1993.
2.
A empresa habilitada e as operações por ela promovidas ficam
sujeitas às exigências da citada normativa e às normas e exigências
complementares que vierem a ser expedidas por autoridade competente.
3.
O credenciamento dos mandatários do empresa habilitada será
abjeto de solieitaçáo junto à repartiçáo da Secretaria da Receita Federal, juriadicionante do local onde pretenda operar, na forma do disposto no art. 31.
4.

A

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 3 de janeiro de 1994

PROCESSO H . 10580.009607/93-80,Intere85ado:UNIMAR SUPERMERCADOS A/A
Assunto: Dolicita autorização para promover Distribuição Gratuita de
Prêmios a titulo de Propaganda, mediante Vale-Brinde. Certificado de
Autorização n a 01/05/82/93. DEFIRO o pedido, com base na subdelegação
de competência conferida pela Portaria SRF n e 321, de 28.03.79, moõl ficada pela Portaria SRF n a 533, de 24.07.87, face o constante no item
4 da IN 37/79 Ato Declaratório DPRE£CriE n a 02 de 20.11.90 e na forma
do Parecer da Divisais de Fiacalizaçao desta RF.
PROCESSO N a 10580,009633/93-90,/nteressado:EMPRESA EDITORA A TARDE SJA
Assunto: So;icita autorização para promover Distribuição Gratuita de
Prêmios a titulo de Propaganda, mediante Concurso (via sorteio), Cer tificado de Autorização n a 01/05/80/93. DEFIRO o pedido, com base na
subdelegação de competência conferida-pela Portaria SRF n o 321, de
28.03.79 modificada pela POrtaria SRF n e 533, de 24.07.87, face o corsa
tante no item 4 da IN NE 037/79 Ato Declaratorlo DPRF/CAE n a 02 dã
20.11.90 e na forma do Parecer da Divisão de Fiacalização desta AR.
PROCESSO N e 10580.009607/93-80, Interessado: RIMAR SUPERMERCADOS S/A,
Assunto: Solicita autorização para promover Distribuição Gratuita de
Premias a titulo de Propaganda, mediante Concurso(via sortelo),Certi ficado de Autorização n* 01/05/81/93. DEFIRO O pedido, com base na sub
delegação de competência conferida pela Portaria SRF n a 321, 28.03.7§'
modificada pela Portaria SRF n a 533, de 24.07.87, face o constante no
item 04 da IN n* 037/79 Ato DEelaratOrio DPRF/CAE n* 02 de 20.11.90 e
na forma do Parecer da Divisão de Fiscalização desta AR.
WALOEMAR SILVESTRE

Substituto

(Of. 09

35/94)

Inspetoria da Receita Federal em São Paulo
8! Região Fiscal

validade desce ato fica condicionada à sua pohlicaçace, no

prazo de trinta (30) dias, contados a partir da assinatura.
5.
teto ato entro em vigor na data de sua publicaçâo co Diário
Oficial da Untou (DOU).

ALVARO NUNES DE OLIVEIRA
(N9 17.251 - 10-1-94 - CR$ 35.760,00)

Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
ATO DECLARATORIO NO 153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993
03.25.20.10
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições

que lhe foram delegadas pela Portaria SRF n° 422, de II de abril de 1979, e com base co art. 35 do
Decreto-lei n°1.118, de 10 de agosto de 1970, com a redação dada pelo art. 6° do Decreto-lei n°1.189, de
24 de setembro de 1971, combinado como art. I", inciso IX, da Lei n • 8.402, de 08 de janeiro de 1992, e
hem III da Portaria MF n° 260, de 03 de maio de 1978, e tendo em vista, ainda, o Parecer
MF/STIF/COSIT/DITIR n° 1510/93 , referente ao processo e 10168.005026/93-12,
declara a empresa McCANN - ERICKSON PUBLICIDADE LTDA., CGC./MF n°
61.416.384/0001-12, com sede na cidade de São Paulo, credenciada pelo prazo de 12 (dose) meses a
contar da publicação deste ato, para efetuar, com isenção do imposto de renda na fonte, remessas para o
exterior em pagamento de publicações ,cm jornais e revistas, destinadas a promover, direta ou
indiretamente, exportações brasileiras de mercadorias dou serviços.

ARISTOPANES FONTOURA DE HOLANDA
(89 17.252 - 10-1-94 - CR4 20.660,00)

CARLOS

ATO DECLARATOR/0 N9 13, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993

O Inspetor da Receita Federal de São Paulo, conforme sub
delegação de competência conferida na Portaria 00500/009-de 31.05.115
e atendendo ao que consta no proceaso 10314.001573/93-25,—tramitando
na IRF/SP.
Declara com fundamento no artigo 235, combinado com o ar
tifo 135 § 22 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto 91030,
estar autorizada a transferência do veiculo Mercedes Benz modelo ...
500SEL, de 1991, cor preta, placa CUD 020, chamai° MDBGA51EINA019448
pertencente ao Dr. Guinarmo Alberto Gonzalea Mosquera, EMbaizador
da Colõmbia, desembaraçado pela D.I. 01305 de 31101/92, da DEU' Santo
Andrei, em virtude do pagamanto dos tributoa devidos.

JOSE AMORICO MINNONI
(N9 17.250 - 10-1-94 - CR$ 23.840,00)

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO

DESPACHOS
Processo no 12793.000003/90-89
•
Trata - se o presente Processo de aquisiçiio de Vale-transpor
te destinados asa Funcioneirios desta Delegacia.
A Inatrução Normativa n9 13 de 13.11.90, do Secreario da
Administração Federal diapãe sobre os procedimentos a serem adotados quanto ao forneci
mento de vales-Transporte aos Servidores da Administração Pãblica Direta, Anarquias
Fundacional, afirmando que o Orgia empregador antecipar* ao Servidor o benefício de 90
le-Transporte e que os Servidores, independente do Regime Jurídico ou forma de remuner
ração ou ainda prestação de Serviços, eao beneLiciarioa.
Solicita-se a emissio de Nota de Empenho Estimativa no va-
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lor de Cri 2.480.000,00 (doia milhãe•, quatrocentos e oitenta mi/ cruzeiros reais), coe
diapene• de Licitação, com base no Inciso VIII do Art. 24 da Lel n9 8.666, de 21 de ju
cito de 1993, em favor do MB, para fine de aquisição de Vales-Transporte para os Servidores da SEDE, no período de janeiro a dezembro de 1994.
Brasília-DF, 4 de janeiro de 1994
PAULO AUGUSTO GUIMARÃES
Delegado SUNAB/DEDF
Ratifico • decisão do Delegado Regional da 5119A0 no Distrito federal, referente à aquisição de Valee-Traneporte junto ao Banco de Brasília
— BRA.
Brasnia—De , 5 de janeiro de 1994
2 /LDA JORDÃO EMERENCIANO

Superintendente Substituta
(Of. 59 12/94)

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
PORTARIA 449 269, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, Usando da competõncia delegada pelo Exmo. Sr.Ministro de
Estado da Fazenda, através da Portaria no 354, de 29 de outubro de
1980, e tendo em vista o disposto no artigo 77, do decreto-lei no 73,
de 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo SUSEP 800014723/93 ,resolvei
Aprovar a alteração introduzida no artigo 50 do Estatuto
Social da BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A., com sede na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, relativa ao aumento de seu capital social de
CR$710.000.000,00(setecentos e dez milhões de cruzeiros reais) para
CR$3.200.000.000,00(trõs bilhões, duzentos milhões de cruzeiros
reais), mediante o aproveitamento de reservas disponíveis, conforme
deliberação de seus acionistas em Assemblõia,Geral Extraordinária
realizada em 22 de outubro de 1993.
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310 000
(trezentas
e
mil)
anões
ordinárias,
dez
nominativas-escriturais. sem valor nominal . Disse. o senhor
n residonte. q ue toda matéria ora a p rovada somente entrará em vigor e
se tornará efetiva de p ois de homologada p ela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP o de estarem atendidas todas as exigências
legais de ar q uivamento na Junta Comercial e p ublicacão OUORUM DAS
DEL/BERACõES. unanimidade de votos dos acionistas p resentes. APROVACEO
E ASSINATURA DA ATA lavrada e lida, foi esta Ata a p rovada por todos
os acionistas presentes e assinada aa) Presidente Lázaro de Me//o
Brandão, Secretário Ararino Sallum de Oliveira, Acionistas • Lázaro de
Mello Brandão, Ararino Sallum de Oliveira, Bradamo° Seguros S A. Ararino Sallum de Oliveira e Jorge Estádio da Silva aa) César Augusto
Dias Torres e Pedro Paulo de Lima Castello Branco.
(99 17.295 - 10-1-94 - CR$ 89.400,00)

PORTARIA 59 270, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo Exmo. Sr.Ministro de
Estado da Fazenda, através da Portaria no 354, de 29 de outubro de
1980, e tendo em vista o disposto co artigo 77, do Decreto-lei no 73,
de 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo SUSEP N00011.638/93resolvei
Aprovar a alteração introduzida no artigo 50 do Estatuto
Social da CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA, com sede na cidade
de São Paulo - SP, relativa ao aumento de seu capital social de
CR$93.045.344,25(noventa e três milhões, quarenta e cinco mil,
trezentos e quarenta e quatro cruzeiros reais e vinte e cinco
centavos) para C0$168.264.675,00 (cento e sessenta e oito milhões,
duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco
cruzeiros reais), mediante a apropriação de parte da correção
monetária do capital, conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas
cumulativamente em 30 de março de 1993.

2 - Aprovar, também, a alteração da cláusula primeira da
Convenção do 'GRUPO BRADESCO DE SEGUROS . , com relação a mudança da
denominação social da filiado SKANDIA-BRADESCO COMPANHIA BRASILEIRA
DE SEGUROS para ATLUTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS.
MARCOS MALAR
Superintendente em exercício
BRADESCO CAPITALIZACAO S.A
CGC. MF. N2 33.010.851/0001-74
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS
ATA DA ASSEMBLela GERAL EXTRAORDIN4RIA DA . BRADESCO CAPITALIZACEO S A
REALIZADA EM 22 10 1993 - CGC ME N2 33 010 851/0001-74 DATA, HORA,
LOCAL realizada aos 22 dias do mês de outubro de 1993. ás 115. na
sede social, na Rua Barão do (ta p aste°. 225. p a r te R io Com pr ido Rio
de Janeiro, Ri. PRESENCA acionistas representando mais de dois tareou
do Ca p ital Social com direito a voto, conforme se verifica de suas
Lázaro de Mello
assinaturas no Livro de Presença MESA Presidente
Brandão, Secretário Ararino Sallum de Oliveira ORDEM DO DIA a)
ada p tar o valor do Capital Social à nova unidade do sistema monetário
brasileiro, a "cruzeiro real . , de conformidade com as disposições
contidas na Lei n9 8 697, de 27 8 93, b) examinar pro p ostas do
Conselho de AdminiStracão p ara 1) aumentar o Ca p ital Social
realizado, mediante a capitalizacão de r eservas livres evistentes. 11)
alterar a Cláusula Primeira da Convencão do Gru p o Brades,' de seguros
em face da mudanca da razão social da f iliada Seandia-Bradesro
Com p anhia Brasileira de Segurou para Atlãntica B r adesco Com p a nn ia de
Se g uros, c) alterar o "caput" do Artigo 52 do Estatuto Social, em
decorrência de itens anteriores que eudifiLani u Capital Social. d)
outros assuntos de interesse social PUBLICACAD PRV/A o Edital de
Convocacão foi publicado nos Jornais "Diá r io Oficial do Estado do Rio
de Janeiro", um 13, 14 . 15 10 93, páginas 5, 6 e 13
res p ectivamente, e "Jornal do Commercio", em 13, 14 e 15.10 93,
p áginas 18, 13 e 2, res p ectivamente LEITURA DE DOCUMENTOS O Edital
de Convocação foi lido, colocado sob r e acesa e ent r egue à apreciacão
aos senhores acionistas DELIBERAUES as maté r ias co n sta n tes da orden
do dia foram colocadas em discussão e .otacão. te n do sido to m adas as
se g uintes deliberacões a) aprovada a ada p tacão do valor do Capital
Social à nova unidade do sistema monetário brasileiro, a .cruzeiro
real", de conformidade com as disposições contidas na Lei n g 8 697. de
27 8 93, o q ual p assa a ser de CR$710 000 000.00. bi a p rovadas as
', Pea stes do Conselho de Administ r ação da Sociedade registr idas em
Reunião da q uele Ur g ão de 11 10 93. a seguir tra n sc r itas "1 - aumentar
o Ca p ital Social realizado em CR$2 490 000 000,00, elevando o de
CR$710 000 000.00 p ara Cf/$3 200 000 000.00, mediante a capitalização
de p arte do saldo da conta "Reserva do Lucros - Out r as Rese r vas de
Lucro" - CRS2 080 409 310,30 e saldo das co n tas "Rese r va de
Capital - Doacões e Subvencões' • CR$56 774 531.2 7 e "Rese r va de
Lucrou - Reserva Legal' - CR$352 816 158.43, sem emissão de ações. de
acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei n2 6 404/76, 2 alterar a Cláusula Primeira da Convencão do Gru p o Bradesco de Seguros,
em face da mudança da razão social da filiaria Seandia-Bradesco
Com p anhia Brasileira de Seguros p ara Atlântica-Bradesco Companhia de
Seguros, a q ual p assa a ter a se g uinte redacão. "CLdUSULA PRIMEIRA - O
.GRUPO BRADESCO DeSEGUROS . é constituido pelas seguintes Sociedades
1) BRADESCO SEGUROS S.A , 21 ALLIANZ-ULTRAMAR COMPANHIA BRASILEIRA DE
SEGUROS, 31 ATLANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, 4) ATLANT1CA
SEGUROS S.A Si BALOISE-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 61
BRADESCO CAPITALIZACE0 S.A , 7) BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S A .
8) FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 9) MUNDIAL SEGURADORA
GERAIS,
11)
S.A., 10) PdTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS
PRUDENT1AL-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS c) alterado o
"caput . do Artigo 59 do Estatuto Social, em face da aprovacão de itens
Anteriores q ue mcichficam o Ca p ital Social, o q ual p assa a ter a
se g uinte redacão. "Art. 59) O Ca p ital Social é de CR$3 200 000 000,00
(três bilhões e duzentos milhões de cruzeiros reais), dividido em

MARCOS MALAN
Superintendente em exercício
CRUZEIRO DO SUL SEGUROS S.A.
CGOMF 11' 33.110.41210001-33
Unte da Ata das AnembiNee Gerais Ordinária e Exinerdinárle, Realizadas. CuMulalhamente, em 30.03.93, para
PublIcmlio na imprensa, nos Termo; do que Faca& o Artigo 13I), 1 3 datei e46.4414/75.
Dela, farsa Local:Aos 30.03.93, às 15:2005., na Sede Social. R. Rara° de itapellningi 151, 10 4 airlar, nesta Cadtal. Cluemm:
CompareceramosAdontstas:IrembraPerfielpwillesLtda.,representadapeloSrAelemar011velmNever,GemesFeneireParlicipaçhe
Na., representada por seu Diretor Presidente, Dr. Ari Gemas Punira; Emprnarlal de Previdirma ',Nada, representada -pelo
Sr. Andá Canelam Gomei Ferreira; Mansa Paellelpaçaes Ltda., Dr. Warlw Isaac Vasosa PinaMel, representados por seu
procurador Dr. Antonio Jacinto Caleiro PIIME e Sr. Abra tateei, representando mais de 2/3 do Capital Social com - dl/eito a valo.
Meu: Presidente: SIgiamunde MiguelAveroldi; Sumario: LuieWillemerMargadde. CanvoceçkDOCIESPe Falhada Sáo
edições dos dias 20, 23 e 24.03.93 Ordem do Dia: a) Apreclaglo das Contas dos Administradores, leitura, exame. discusbo e
votada° do Balanço Patrimonial edis dernonsfiaçAes financeiras reatadas ao exercido encerrado em 31,12.92; 0) Destinaçào do
resultado do exercido de 1992. c) Aprovabo da correcao da expressào monetária do Capital Social. d) Aumento do Capital Social
mediante a incorporaclo da parcela referente! correçâo da expresslomeneláda do Capital, com a consequente Mango do Artig0
do Estatuto da Sociedade. e) Deldlo dos membros do Conselho de AdmInistrabo, G Outros assuntos de Interesse
Deliberadas: Decidiram os acionistas aprovar, por maioria dos p resentes. com bastara doa legalm eSeImPetiMos 28 001,11)
As contas dos Adminisleadores e os documentos referentes ao exercício enterrado em 1.12.92, quais sejam: &Lanço Patrimo
e Demonstraçées Financeiras; 2)Compensarse o baldeia do exercido 0.1999 na quantia de CrS 67.335.850.878,46 comas reser.
nas de Lucros, no imporia total de CO 53.032.190.75229 restando o prebeizo de Cd 34.303.660.126,17. ficando, ainda, deliberado compensar-se deste valor, a Reserva de Doaçdes e Subvendies na quantia de CrS 521.987.093,70 e a Ressoado Reavalia0o,
na Importância de CO 15534.153.76540, disso restando, ainda, um prejuízo no valor de CO 19247.519266,07. Por sugesdo do
Sr Presidente, are de que o Capitai Social aprovado 20 1,01 de 17.02.93. ora em aprovago na SUSEP rIoIone reduzido, qui
o saldo restante do prejuízo da exercido encerrado em 31 12.92, acima mencionado fosse compensado comi verba correspon•
Sentei correbo da expressio monetária do Capital Social. matéria °Neto da letra seguinte da Ordem do Dia, sugestace essa tam•
bem aprovada por maioria, 3) A carrego da express.lo monetária do Capitai realizado. este ainda no valor de CS 8.187.528.0043,00,
de conlormidade com o Artigo 167, da til nt 5404, de 15,12.76.00 montante de CO 92.466.850.632.87, que somado ao residuo
da correçâo monedria de exercklos anteriores na quantia de CO 32542, totaliza CO 92.466.86095329, deliberando ainda, na
conlormMade da sugesno antedermente aprovada. deduzir desse valor o restante do incluiu, do exercício de 1992. na quantia
referida de CO 17 247 519.25507, ficando o valor da correbo do Cadtal realizado, portanto, reduzido para Cr$ 75.219.331.687.22.
Decidiram os Acionistas. porém. que fosse capitalizada, apenas, a Impertincia de Cri 75219.330.750.1XX sendo o saldo de CO
93722 levada 1 Cantado Reserva para Futuro Aumento do Capital; 4) 0 aumento do Capital da Sociedade, ora em aprovago na
SUSEP, mediante a incorporabo da parcela da corrego da exp resbe monetá ria do CaP i tal. 03 nid, de CO 75219330.75900.
passando o Capital Social de CO 93.045.344.250,00 para Cri /68.264.675.000.00. alterando-se, p ai consequencia, o Artigo 54 do
Estatuio Social. c* Adagia passou a tara seguinte: Artigo 5, - 0 Capital Social A de CrS 168.264.675.000.00, representado por
27 549.471 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal"; 5) A Nd* dos Membros do Conselho els Administrabo. criado
na AG E de 17 02 93. cuja Ala encontrase em aprovaç3o na SUSEP, cujo resultado 60 seguinte: Presidente: Ademar Olivetti
Neves, brasileiro, desquitado. administrador de empresas, portador da Cl RS 04.3113.4455SP/5P, Inscrito no CPF n1323.766.778-15,
residente e domiciliado 19. Charles Spencer Chaplin, o 10.0010. 171. Morumbi-SP; Vice•Preadenti Ano Garradazu Gemas
Ferreira. brasileiro, casado, advogado, portador da Cl RG n/ 9.006.557.871 4SSP/RS, Inscrito no CPF me 333.947.840-66, residente
e domiciliado) Praça Jullo de Castehos. n/ 64. apto. 122. Porto Alegre-RS. Conselheiros. José Flguelró, brasa:rex casado. dirigente de
empresas. portador da Cl RG n 4 9.058.732.9435SP/RS. Inscrito no CPF n 4 002.363.06351, residente e domiciliado à R. Visconde
do Nerval. n4 1198, apto 402, Podo Alega-RS; André Garrislan Gemes Ferreira brasileiro, casado, dirigente de empresas, portador da CIMO 01.006.557.886-SSP/RS. inscrito no CPF n/397.146.590-00, residente e domiciliado R Anita Gard:ali:5;n 5 1924,
apto.502.PortoMe9reRS,FUNaGemesFereeira Gases Fedes, brasierAcasadanutrimonista. portatleradaCIFIGM2.0016.557.892SOPRO. Inscrita 119 CPF n/ 437.537.820-89 residente e domiciliada à R. Mostardeiro, n o 374, apto. 703. Porto Negre-F1S, Marta
enche Sancbez Gemes Ferreira, brasileira, casada, advogada, portadora da Cl FiG 2.007227.016-S5M5, Inscrita no CPF
394 617.520-72. residente e doma:Nada à Av. Nilo Peçonha. n x 106. apto. 1208. Porto Alegre•FIS. Claudia Fernanda Nicofil Gomes
Ferreiro. brasileira. casada, advogada, portadora da Cl RG 8.020.928.6294SP/9S. Inscrita no CPF M440.198.15090, residente
e do rn [cassa !A. Anita Garibaldi, n°1924, apto. 602. Bela Vista • Porto Alegre-RS. Aprovados. lamber. os 110119ráf iOS dos membros do Conselho e da Duetona, estabeiecendose as quantas Globais mensais 28 019 CO 250.00100000 pa pal Conselho de
Adrninistrai5o, e de até CO 633.600.000,00 para os Diretores, ambas corrigidas mensalmente pelo IFVFIPE, e cuja distribuição
entre os respectivos membrosseadeterminada em Reunliesdo Conseffloeda Diretoria. Nada malsravendoa tratar, oSr. Presidem
franqueou a palavra a quem dela quisesse lazer uso. Como n3o Acme manifestaç3o alguma, o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos e deu por encerradas os trabalhos, após le•los suspenso pelo tempo necessário a lavratua da presente Ala. que lida e
aprovada val assinada por todos os presentes. Acionistas: Invesbra Participadas Ltda., representada pelo Sr Ademar Ofivelra
Neves; Gomes Ferreira Participadas Ltda., re presentada por seu Diretor Presidente, 41. 5,1 Gomas Ferreira; Empresarial de
Previdencla Privada, representada pelo Sr. André Garmstam Gomes Ferreira; Mansa ParficipaçeesUill., e Dr. Warley beac
Vetou Pimedel, re presentados por seu procurador Dr. Antonio Jacinto Caleiro Palma; e Sr. ADra Matam!, Dec larantes Mie a
presente é cópia fiel do Livro de Atas de Assembléias Gerais da Cruzeiro 20 001 Seguros S.A.
(Na 17.256 - 10-1-94 - CR$ 71.520,00) •

PORTARIA 449 273, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo Exmo. 5r.Mlnistro de
Estado da Fazenda, através da Portaria ne 354, de 29 de outubro de
1980, e tendo em vista o disposto no artigo 77, do Decreto-lei na 73,
de 21 de novembro de 1966, e o que consta do preces.° susse N80014711/93 ,resolves
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Aprovar a alteração introduzida no artigo 50 do Estatuto
Social da BALOISE-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, com sede
na cidade de São Paulo - SP, relativa ao aumento de seu capital
social de CR$141.000.000,00(cento e quarenta e um milhões de
cruzeiros reais) para C0$175.000.000,00(cento e setenta e cinco
milhões de cruzeiros reais), Mediante o aproveitamento de reservas
disponíveis, conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia
Geral Extraordinãria realizada em 22 de outubro de 1993.

Aprovar a alteração introduzida no artigo 50 do Estatuto Se
ciai da P RUDENT/AL-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, com sede;
na cidade do Rio de Janeiro-RJ, relativa ao aumento de seU Capital ao
cial de CR$ 137.000.000,00 (cento o trinta e sete milhões de cruzeiros
reais) paea CR$ 510.000.000,00 (quinhentos e dez milhões de cruzeiroo
reais), mediante a apropriação de reservas disponíveis, conforme dell
beração de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária realiza
da em 22 de outubro de 1993.

2 - Aprovar, também, a alteração da clãusula primeira da
Convenção do 'GRUPO BRADESCO DE SEGUROS", com relação a mudança da
denominação social da finada SKANDIA BRADESCO COMPANHIA BRASILEIRA
SEGUROS para ATLANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS.

2
Aprovar, também, a alteração da clãusula primeira da Conven
cão do "Grupo Bradesco de Seguros . , com relação a mudança da demoli
nação social da filiado SKANDIA-BRADESCO COMPANHIA BRASILEIRA DE SECO
ROS para ATIANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS.

MARCOS MALAR
Superintendente em exercício

MARCOS MALAN
Superintendente em exercício

BALOISE - ATI-ADI/CA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS
CGC. HF. 59 92.693.118/0001-60
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS

PRUDENT/AL-ATLMNTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS
CGC. MF. Ne 33.061.8J3/000i-40
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS

ATA DA ASSEMBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BALOISE-ATLANTICA COMPANHIA
BRASILEIRA DE SEGUROS REALIZADA EM 22.10 1993 - CGC. MF. NS
92.693.118/0001-60. DATA, HORA, LOCAL, realizada aos 22 dias do mês da
outubro do 1993, às 17h, na sede social, na Aveni d a Pa uli s t a , 1415.
p arte, São Paulo, SP PRESENCA: acionistas representando mais de dois
turcos do Ca p ital Social com direito a voto, conforme se verifica de
suas assinaturas no Livro de Presenca MESA, Presidente. Lázaro de
Mello Brandão; Secretário, Ararino Sallum de Oliveira. ORDEM DO DIA:
a) adaptar o valor do Ca p ital Social á nova unidade do sistema
monetário brasileiro, o "cruzeiro real", de conformidade com as
dis p osições contidas na Lei n9 8.697, de 27 8.93, b) examinar
propostas do Conselho de Administracão p ara: I) aumentar o Capital
Social realizado, mediante a ca p italização do reservas livres
existentes; II) alterar a Cláusula Primeira da Convencão do Grupo
Bradesco de Se g uros, em face da mudança da razão social da Miada
Skandia-Bradesco Companhia Brasileira de Seguros para
Atlântica-Bradesco Com p anhia de Se g uras, c) alterar o "caput" do
Artigo 55 do Estatuto Social, em decorrência de itens anteriores que
modificam o Ca p ita/ Social; d) outros assuntos do interesse social.
PUBLICAÇÃO PRiVIA: o Edital de Convocação foi p ublicado nos jornais
"Diário Oficial do Estado de São Paulo", em 14, 15 e 16.10.93, páginas
2. 11 e 5, res p ectivamente, e . Gazeta Mercantil", em 14. 15 e
16.10 93, Pá g inas 9, 16 e 16, respectivamente. LEITURA DE
DOCUMENTOS: O Edital de Convocação foi lido, colocado sobre a mesa o
entre g ue à apreciarão dos senhores acionistas. DELIBERAMS, as
matérias constantes da ordem do dia foram coiceadas em discussão e
votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberacaes. a) a p rovada a
adaptação do valor do Capital Social á nova unidade do sistema
monetário brasileiro, o "cruzeiro real", de conformidade com as
disposicões contidas na Lei ne 8.697, de 27 8 93, o qual p assa a ser
de CR$141.000.000,00; b) a p rovadas as propostas do Conselho do
Administração da Sociedade, re g istradas em Reunião da q uele Orgão de
13.10.93, a seguir transcritas: "1 - aumentar o Capital Social
realizado em CR$34.000.000,00, elevando-o de CR$141.000 000.00 para
CR$175.000 000,00, mediante a ca p italização de
p arte do saldo da
Lucros - Outras Reservas de Lucro"
canta "Reserva de
CR526.796.412.98 e saldo das contas "Reserva de Capital - Doações e
Subvenções" - CR$5.212.557,21 e "Reserva de Lucros-Reserva Legal" CR$1.991.029,81, sem omissão de ações, do acordo com o Parágrafo
Primeiro do Artigo 169 da Lei n9 6.404/76; 2 - alterar a Cláusula
Primeira da Convenção do Grupo Bradesco de Seguros, em face da mudança
da razão social da illiada Skandla-Bradesco Com p anhia Brasileira de
Seguros para At/ãntica-Bradesco Companhia de Se gu ros, a q ual P a ssa a
ter a seguinte rodacão . "CLÁUSULA PRIMEIRA - O "GRUPO BRADESCO DE
SEGUROS" é constituido p elas seguintes Sociedades 1) BRADESCO
SEGUROS S.A ; 2) ALLIANZ-ULTRAMAR COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 3)
ATLANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS; 4) ATLANTICA SEGUROS S A
5) BALOISE-ATLENTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 61 BRADESCO
CAPITALIZAM S.A.; 7) FRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S.A
8)
FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 9) MUNDIAL SEGURADORA 5 A
10) PÁTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS; 11)
PRUDENTIAL-ATLENTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS ", c) alterado o
"caput" do Artigo 59 do Estatuto Social, em face da a p rovação de itens
anteriores q ue modificam o Capital Social, o q ual passa a ter a
seguinte redação, "Art. GB) O Ca p ital Social é de CR$175.000 000,00
(cento e setenta e cinco milhões de cruzeiros reais), dividido em
ordinárias,
64.500 (sessenta o quatro mil e q uinhentas) ações
nominativas-escriturais, sem valor nominal." Disso, o senhor
Presidente, q ue toda matéria ora a p rovada somente entrará em vi g or e
se tornará efetiva de p ois de homologada pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP e de estarem atendidas todas as exigências
legais de ar q uivamento na Junta CoMercial e publicação. QUORUM DAS
DELIBERAMS, unanimidade de votos dos acionistas p resentes APROVAÇÃO
E ASSINATURA DA ATA, lavrada e lida, foi esta Ata a p rovada por todos
os acionistas p resentes e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello
Brandão; Secretário, Ararino Sal lum de Oliveira, Acionistas. Lázaro de
Me1/0 Brandão, Ararino Sallum de Oliveira, Bradesco Seguros S A. Ararino Sa/lum de Oliveira e Jorge Estiei° da Silva, Baloise
Partici p ações S C Ltda. - Herbert Ernst We p for. aa) Ararino Salivo de
Oliveira e Eduardo Ba p tista Vianna,

ATA DA ASSEMBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA PRUDENTIAL-ATLANTICA
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS REALIZADA EM 22.10.1993 - CGC. MF. NO
33 061 813/0001-40, DATA, HORA, LOCAL, realizada aos 22 dias do mês de
outubro do 1993, is 106, na sede social, na Rua Barão do ItapagiPe.
225, Parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro. RJ PRESENÇA, acionistas
re p resentando mais do dois turco,. do Ca p ital Social, conforme se
verifica de suas assinaturas no Livro de Presença. MESA, Presidente,
Ararino Sallum de Oliveira, Secretário, Jorge Estiei° da Silva. ORDEM
DO DIA: a) ada p tar o valor do Ca p ital Social à nova unidade do sistema
monetário brasileiro, O "cruzeiro real", de conformidade Com a%
diSPOU1C6e% contidas na Lei n9 8 697, de 27.8 1993, b) examinar
pro p ostas da Diretoria p ara. 1) aumentar o Ca p ital Social realizado,
mediante a ca p italização de reservas livres existentes; II) alterar a
Cláusula Primeira da Convenção do Gru p o Bradesco de Se g uros, em face
da mudanca da razão social da filiada Skandia-Bradesco Companhia
Brasileira de Seguros para Atlãntica-Bradesco Com p anhia de Seguros, c)
alterar O "capur" do Artigo 59 do Estatuto Social, em decorrência de
itens anteriores que modificam o Ca p ital Social, d) outros assuntos da
interesse sdcial. FUSLICACAG PRaVIA. o Edital de Convocação foi
p ublicado nos jornais "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro". em
13, 14 e 15 10 1993. páginas 5, 7 e 12, res p ectivamente. e "Jornal dc
Commercio", em 13, 14 e 15 10.1993, Pá g inas 12. 13 e 19,
res p ectivamente LEITURA DE DOCUMENTOS: O Edital de Convocação foi
lido, colocado sobre a mesa e entregue à a p reciação dos acionistas.
DELIBERAWES. as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas
em discussão e votacão, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
a) a p rovada a ada p tação do valor do Ca p ital Social á nova unidade do
sistema monetário brasileiro, o "cruzeiro real", de conformidade com
as dis p osicõos contidas na Lei ne 8.697. de 27 8.93, o q ual passa a
ser de CR$137.000.000,00, b) a p rovadas as p rogostas da Diretoria da
Sociedade, re g istradas em Reunião da q uele Orgão de 11.10.1993, a
seguir transcritas' "1 - aumentar o Ca p ital Social realizado en
CRS373.000,000.00,
elevando-o
de
CR$137.000.000,00
para
CR4,510 000 000,00, mediante a ca p italização de parte do saldo da conta
"Reserva de Lucros - Outras Reservas de Lucro .
CR$185.738.769,74 e
do saldo das contas "Reserva de Capital - Doacões e Subvenções" CR$32 321 835,50, "Reserva de Reavaliacão" - CR$5.056.708.04 e
"Reserva de Lucros - Reserva Legal" - CR$149.882.686,72, sem emissão
de ações, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei ne
6 404/76, 2 - alterar a Cláusula Primeira da Convenção do Grupo
Bradesco de Seguros, em face da mudanca da razão social da filiada
Skandia-Bradesco
Companhia
Brasileira
de
Seguros
Pari
Atlãntica-Bradesco Companhia de Seguros, a q ual p assa a ter a seguinte
redacão
"CLÁUSULA PRIMEIRA - O "GRUPO BRADESCO DE SEGUROS" e
constituido p elas seguintes Sociedades, 1) BRADESCO
SEGUROS S A
C)
ALLIANZ-ULTHAMAR COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
SEGUROS;
3)
ATLANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, 4) ATLANTICA SEGUROS S.A.; 5)
BALOISE-ATLANT1CA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS;
6)
BRADESCO
CAPITALIZAM) S A
7) BRADESCO PREVIDêNCIA E SEGUROS S.A.; B.)
FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS; 9) MUNDIAL SEGURADORA S.A.;
10) PÁTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS; 11)
PRUDENTIAL-ATLASTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS ", c) alterado o
"ca p ut" do Artigo 59 do Estatuto Social, em face da aprovacão de itens
anteriores q ue modificaram o Ca p ital Social, o q ual p assa a ter a
seguinte redação "Art. 59) O Ca p ital Social é de CR$510 000.000,00
( q uinhentos e dez milhões de cruzeiros reais), dividido em 38.200
ordinárias,
(trinta
a
oito
duzentas)
ações
mil
e
nominativas-escriturais, sem valor nominal... Disse, o senhor
Presidente, q ue toda matéria ora aprovada somente entrará em vigor e
se tornará efetiva depois de homologada p ela Su p erintendência de
Seguros Privados - SUSEP e de estarem atendidas todas as exigências
le g ais de ar q uivamento na Junta Comercial e p ublicação. QUORUM DAS
DELIBERAMS: unanimidade de votos dos acionistas.
aa) Presidente,
Ararino Sallum de Oliveira, Secretário' Jorge Estácio da Silva
Acionistas Atlântica-Prudential Participacões S A. e Bradaste. Seguros
az)
S A - Ararino Sallum de Oliveira e Jor g e Estaria da Silva
Araino Sallum de Oliveira e Jorge Estiei° da Silva

IN9 17.293 - 10-1-94 - CR$ 89.400,00)
PORTARIA NO 274, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo E Xmo.Sr.Ministro de Estado
da Fazenda, através da Portaria 00 354, de 29 de outubro de 1980, e
tendo em vista o disposto co artigo 77, do Decreto-lei no 73, de 21 de
novembro de 1966, e o que consta do processo SUSEP no 001-4722/93, resolve:

(89 17.296 - 10-1-94 - CR$ 89.400,00)
PORTARIA N9 275, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo Exmo. Sr.Ministro de
Estado da Fazenda, através da Portaria na 354, de 29 de outubro de
1980, e tendo em Vista o disposto no artigo 77, do Decreto-lei no 73,
do 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo SUSEP N00014724/93,reSOlve.
Aprovar a alteração introduzida co artigo 5 0 do Estatuto
Social da PÁTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GEMAIS, com sede na
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cidade de Florianópolis - SC, relativa ao aumento de seu capital
social de CR$233.000.000,00(du0e0 tos e trinta e três milhões de
cruzeiros reais) para CR$1.500.000.000,000lum bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros reais), mediante o aproveitamento de reservas
disponíveis, conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 1993.

mistas em Assembléia Geral ' Extraordináriarealizada em 26 de
de 1993.

2 - Aprovar, também, a alteração da cláusula primeira da
Convenção do "GRUPO BRADESCO DE SEGUROS . , com relação a mudança da
denominação social da Miada SKANDTA-BRADESCO COMPANHIA BRASILEIRA
DE SEGUROS para ATLANTICA-BRADESCO COMPANUIA DE SEGUROS.
MARCOS RALAS
Superintendente em exercício

PdTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS
CGC. MF. N9 84.290.097/0001-04
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINdRIA DA PdTRIA COMPANHIA BRASILEIRA
DE SEGUROS GERAIS REALIZADA EM 26 10.1993 - CGC. MF. 149
84.290.097/0001-04 DATA, HORA, LOCAL . realizada aos 26 dias do mês de
outubro de 1993. ás 170. na sede social, na Praca Pereira Oliveira.
36, p arte. Florianó polis, SC PRESENCA . acionistas re p resentando mais
de dois torrou do Ca p ital Social com direito a voto, conforme se
verifica de suas assinaturas no Lavro de Presença MESA: Presidente
Alcides Lo p es Tá p ias, Secretário- Ararino Sallum de Oliveira ORDEM DO
DIA: a) ada p tar o valor do Ca p ital Social à nova unidade do sistema
monetário brasileiro, o "cruzeiro real", de conformidade com as
disposicões contidas na Lei n g 8 697, de 27 8 93, b) examinar
I) aumentar o Capital
propostas do Conselho de Administrarão p ara
Social realizado, mediante a ca p italizarão de reservas livres
existentes, II) alterar a Cláusula Primeira da Convenção do Grupo
Bradesco de Seguros, em face da mudanca da razão social da filiada
Skandia-Dradesco Companhia Brasileira de Seguros para
Atlântica-Bradesco Com panhia de Seguros; c) alterar o . caput . do
Arti go 59 do Estatuto Social, em decorrência de itens anteriores Rue
modificam o Ca p ital Social, d) outros assuntos de Interesse social
PUBLICAM) PRÉVIA. o Edital de Convocarão foi publicado nos jornais
"Diário Oficial do Estado de Santa Catarina", em 13, 14 o 15 10 93,
páginas 37. 64 e 51, res pectivamente, e "Jornal de Santa Catarina . , em
14, 15 e 16 10 93, Páginas 14, 12 e 12, respectivamente
LEITURA DE DOCUMENTOS . O Edital de Convocarão fox lido, colocado sobre
a mesa e entregue á apreciação dos senhores acionistas DELIBERACõES
as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e
votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações a) a p rovada a.
adaptacão do valor do Ca p ital Social á nova unidade do sistema
monetário brasileiro, a "cruzeiro real", de conformidade com as
dis p osições contidas na Lei ng 8 697, de 27 8 93, o qual passa a ser
de CR$233.000 000,00, b) aprovados as p ro p osta, do Conselho de
Administrarão da Sociedade, registradas em Reunião da quele Orgão de
11.10.93, a seguir transcritas "1 - aumentar o Ca p ital Social
realizado em CR$/ 267 000 000,00, elevando-o de CR$233 000 000.00 para
CRS1 500.000 000,00, mediante a capitalização de parte. do saldo da
conta "Reserva de Lucros-Outras Reservas de Lucro"
CR$1.115 363 380,92 e saldo da conta "Reserva de Ca p ital Doacões e Subvenções . - CRs151 636 619,08, sem emissão de anões, de
acordo com o Parágrafo Primeira do Artigo 169 da Lei n2 6 404/76, 2 alterar a Cláusula Primeira da Convencão do Gru p o Bradaste do Seguros,
em face da mudança da razão social da filiada Sfandia-Bradesco
Companhia Brasileira de Seguros para Atlântica-Bradesco Com p anhia de
Seguros, a qual passa a ter a seguinte redação "CLdUSULA PRIMEIRA - O
"GRUPO BRADESCO DE SEGUROS . é constituido p elas seguintes Sociedades
1) BRADESCO SEGUROS S A , 2) ALLIANZ-ULTRAMAR COMPANHIA BRASILEIRA DE
SEGUROS, 3) ATUNTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS. 41 ATL8NTICA
SEGUROS S.A , 51 DALOISE-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 6)
BRADESCO CAPITALIZAM S A 7) BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S A
O) FORTALEZA COMPANHIA NALluNAL DE SEGUROS, 91 MUNDIAL SEGURADORA
11)
S A , 10) PdTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS,
PRUDENTIAL-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS c) alterado o
'Ca p ut . do Artigo 59 do Estatuto Social, em face da a p rovarão de itens
anteriores' que modificam o Ca p ital Social, o qual passa a ter a
seguinte redacão "Art 59) O Ca p ital Social é de CR$1 500 000 000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros reais), dividido em
105.000 (cento e cinco mal) acões ordinárias, nominativas-escriturais,
sem valor nominal . Disse, o senhor Presidente, q ue toda matéria ora
a provada somente entrará em vigor . se tornará efetiva de pois de
hdmologada p ela Su perintendência de Seguros Privados - SUSEP e de
estarem atendidas todas as exigências legais de ar quivamento na Junta
Comercial e publicarão QUORUM DAS DELIBERAMS• unanimidade de votos
dos acionistas p resentes APROVAM) E ASSINATURA DA ATA lavrada e
lida, foi esta Ata a p rovada por todos as acionistas p resentes o
assinada. da) Presidente Alcides Lo p es Tá p ias, Secretário Ararino
Sa/lum de Oliveira, Acionistas, Alcides Lopes Temias, Ararino Sallum
de Oliveira, Bradesco Seguros S A. - Ararino Sa/lum de Oliveira e
Jorge Estádio da Silva aa) Ricardo Saad e Jorge Esta.° da Silva
(09 17.292 - 10-1-94 - CR$ 89.400,00)

PORTARIA NO 276, DE 30 DC DEZEMBRO DE 1993

n••

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo Exmo.Sr.Ministro de Estado
da Fazenda, através da Portaria no 354, de 29 de outubro de 1980,e ten
do em vista o disposto no artigo 77, do Decreto-lei no 73, de 21 de co
vembro de 1966, e 0900 consta do processo SUSEP no 001-4721/93,resol-:
ve:
Aprovar a alteração introduZida no artigo 50 do Estatuto 50
ciai da FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com sede na cidade de
Curitiba-PR, relativa ao aumento de seu
capital social
de
CR$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros reais) para CR$
CR$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros reais), mediante o apto
veitamento de reservas dis poníveis, conforme deliberação de Seus aCíO

outubro

2 Aprovar, também, a alteração da cláusula primeira da Conven
ção do . Grupo Dradesco Seguros . , com relação a mudança da denominação
social da Miada SKANDIA-BRADESCO COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS pa
na ATLANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS.
MARCOS MALAR
Superintendente em exercício
FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CGC, MF. N9 33.061.85410001-37
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINdRIA DA FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS REALIZADA EM 26.10.1993 - CGC. MF. N9 33.061..854/0001-37,
DATA, HORA, LOCAL: realizada aos 26 dias do mês de outubro de 1993, ás
10h, na sede social. na Rua Comendador AralljO, 120, 69 andar, Parte,
Centro, Curitiba, PR PRESENÇA • acionistas re presentando mais de dois
tercos do Ca p ital Social com direito a voto, conforme se verifica de
suas assinaturas no Livro da Presença MESA, Presidente. Alcides Lopes
Tá p las, Secretário • Arar/no Sallum de Oliveira ORDEM DO DIA: a)
adaptar o valor do Ca p ital Social á nova unidade do sistema monetário
brasileiro, o "cruzeiro real", de conformidade co, as disposições
contidas na Lei n g . 8 697, de 27 8 93, b) examinar Pro p ostas do
Conselho do Administração para . 1) aumentar o Capital Social
realizado, mediante a ca p italização de reservas livres existentes, 1/)
alterar a Cláusula Primeira da Convenção do Gru po Bradesco de Seguros,
em face da mudança da razão social da filiada Skandia-Dradesco
Com p anhia Brasileira de Se gUros para Atlântica-Bradesco Com p anhia de
Seguros, c) alterar o "ca p ut" da Artigo 5 0 do Estatuto Social, em
decorrência de itens anteriores que modificam o Ca p ital Social, d)
outros assuntos de interesse social. PUBLICAM PREVIA: o Edital de
Convocação foi p ublicado nos jornais "Diário Oficial do Estado do
Paraná . , em 14, 15 e 19.10 93, páginas 54, 61 e 64, respectivamente, e
"O Estado do Paraná", em 14, 15 e 19.10.93, p áginas 3, 3 e 3,
res pectivamente. LEITURA DE DOCUMENTOS: O Edital de Convocação foi
lido, colocado sobre a mesa e entregue á a p reciarão dos senhores
acionistas. DELIBERAMS as matérias constantes da ordem do dia foram
colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as' seguintes
deliberações a) aprovada a ada p tarão do valor do Capital Social á
nova unidade do sistema monetário brasileiro, o "cruzeiro real . , de
conformidade co, as disposicões contidas na Lei n g 8.697, de 27.8 93,
o qual passa a sor de CR$100 000 000,00, b) a p rovadas as p ro p ostas do
Conselho de Administrarão da Sociedade, re g istradas em Reunião daquele
Orgão de 13 10 93, a seguir transcritas. "1 - aumentar o Capital
Social realizado em CR .1900 000 000,00, elevando-o de CR$100.000 000,00
para CR$1 000 000 000,00. mediante a capitalizado de parte do saldo
da conta . ..Reserva de Lucros - Outras Reservas de
Lucro"
CR$658 238 069,91 e saldo das contas "Reserva de Ca p ital - Doações e
Subvenções" - CR$190.600.029,23 e . Reserva de Lucros - Lucro na Venda
de Imóveis" - CR$51.161 900,86, sem emissão de acões, de acordo com o
Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei n g 6 404/76, 2 - alterar a
Cláusula Primeira da Convenção do Grupo Bradesco de Seguros, om face
da mudança da razão social da faltada Skandia-Oradesco Companhia
Brasileira de Seguros para Atlântica-Bradesco Com panhia de Seguros, a
qual p assa a ter a seguinte redação. "CLdUSULA PRIMEIRA - O "GRUPO
BRADESCO PE SEGUROS" é constituido p elas seguintes Sociedades. 1)
BRADESCO SEGUROS E A , Si ALL1AN1-ULTRAMAR COMPANHIA BRASILEIRA DE
SEGUROS, 31 ATUNTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, 4) ATLANTICA
SEGUROS 5 A , 51 BALOISE-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 6)
BRADESCO CAPITALIZAM S A , 7) BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S.A.;
8) FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 91 MUNDIAL SEGURADORA
S A , 10) PdTR/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS, 111
PRUDENTIAL-ATLANTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS ", c) alterado o
"ca p ut . do Artigo 59 do E g tatuto Social, em face da aarovacão de itens
anteriores que modificam o Ca p ital Social, o qual p assa a ter a
seguinte rodarão "Art. 581 O Ca p ital Social é de CR$1.000.000.000,00
(um bilhão de cruzeiros reais), dividido em 125 000 (cento e vinte e
cinco mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor
nominal " Disse. o senhor Presidente, que toda matéria ora aprovada
somente entrará em vigor e se tornará efetiva de p ois de homologada
pela Su p erintendência de Seguros Privados - SUSEP e de estarem
atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta
Comercial e publicação OUORUM DAS DELIBERAMS: unanimidade de vetos
dos acionistas presentes APROVAM E ASSINATURA DA ATA lavrada e
lida, foi esta Ata a p rovada por todos os acionistas p resentes o
assinada aa) Presidente Alcides Lo pes Tá p ias, Secretário Ararino
Sallum de Oliveira, Acionistas Alcides Lo p es Tápias, Ararino Sallum
de Oliveira. Bradesco Seguros S A - Arar:no Sallum de Oliveira e
Jorge Estaria da Silva aa) aborta] Paes Ft/ho e Justo Manso Soares
NO 17.290 - 10-1-94 - CR$ 89.400,001

PORTARIA NO 277, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo Exmo.Sr.Ministro de Estado
da Fazenda, através da Portaria nQ 354, de 29 de outubro de 1980, e
tendo em vista o disposto no artigo 77, do Decreto-lei nO 73, de 21 de
novembro de 1966, e o que consta do processo SUSEP nu 001-4717/93,resolve:
Aprovar a alteração introduzida no artigo 50 do Estatuto So
c/al da ALLIANZ-ULTRAMAR COMPAN111A BRASILEIRA DE SEGUROS, com sede na
cidade do Rio de Janeiro-RJ, relativa ao aumento de seu capital social
de CR$ 173.000.000,00 (cento o setenta e três mi/hões de cruzeiros ro
ais) para CR$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros reais)
mediante o aproveitamento de reservas disponíveis, conforme delibera
Cio de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinãria realizada em
22 de outubro de 1993.
Aprovar, também, a alteração da cláusula primeira da Convell
2
cão do . GruPo Bradesco de Seguros", com relação a mudança da denomina
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Vão social da filiada SEANDIA-BRADESCO COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS
para ATLANTICA-13RADESCO COMPANDIA DE SEGUROS.
MARCOS MALAS
Superintendente em exercício

ALLIANI-ULTRAMAR COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS
COC.MF.N2 32.055.161/0001-31
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ALLIANZ-ULTRAMAR COMPANHIA
BRASILEIRA DE SEGUROS REALIZADA EM 22.10.1993 - CGC. MF NO
33.055.161/0001-31. DATA, HORA, LOCAL. realizada aos 22 dias do mês de
outubro de 1993. ás 9h, na sede social, na Rua Barão de /tapagifie.
225, parte. Rio Com p rido, Rio de Janeiro. RJ PRESENCA. acionistas
representando mais de dois terços do Ca p ital Social com direito a
voto, conforme se verifica de suas assinaturas no Livro de Presença.
MESA. Presidente. Lázaro de Mello Brandão, Secretário Ararino Sallum
de Oliveira ORDEM DO DIA, a) ada p tar a valor do Ca p ital Social á nova
unidade do sistema monetário brasileiro. o "cruzeiro real", de
conformidade com as dis posições contidas na Lei n g 8 697, de
27.8.1993, b) examinar p ro postas do Conselho de Administração para. I)
aumentar o Ca p ital Social realizado, mediante a capitalizarão de
reservas livres existentes, II) alterar a Cláusula Primeira da
Convenção do Grupo Bradesco de Seguros, em face da mudanca da razão
social da filiaria Skandia-Bradesco Com panhia Brasileira de Seguros
para Atlãntica-Bradesco Com p anhia de Seguros, c) alterar o "ca put" do
Artigo 50 do Estatuto Social, em decorrência de itens anteriores que
modificam o Capital Social, d) outros assuntos de interesse social
PUBLICAM PRÉVIA: o Edital de Convocação foi publicado nos Jornais
"Diário Oficia/ do Estado do Rio de Janeiro". em 13. 14 e 15.10.1993,
Pá g inas 5, 6 e 12, res pectivamente. e "Jornal da Commercio". em 13. 14
e 15.10.1993, pá g inas 18. 13 e 2, res pectivamente. LEITURA DE
DOCUMENTOS: O Edital de Convocação foi lido, colocado sobre a mesa e
entre gue -a apreciação dos acionistas DEL1BERACõES. as matérias
constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação,
tendo sido tomadas as se guintes deliberações a) a p rovada a adaptarão
do valor do Capital Social á nova unidade do sistema monetário
brasileiro, o "cruzeiro real", de conformidade com as disposições
contidas na Lei n2 8.697. de 27.8.1993, o qual passa a ser de
CR$173.000 000,00, b) aprovadas as propostas do Conselho de
Administrarão da Sociedade, registradas em Reunião daquele Orgão de
11.10.1993, a seguir transcritas. "1 - aumentar o Ca p ital Social
realizado em CRs327.000.000,00, elevando-o de CR$173 000.000.00 para
CRs500.000 000,00, mediante a ca p italização de parte do saldo da conta
"Reserva de Lucros - Outras Reservas de Lucro" - CR$224 477.716,97 e
do saldo da conta "Reserva de Ca p ital •- Doações e SubvenrBes" CR5102 522.283,03", sem emissão de ações, de acordo com o Parágrafo
Primeiro do Artigo 169 da Lei n2 6 404/76, 2 - alterar a Cláusula
Primeira da Convenrão do Grupo Bradesco de Se guros, em face da mudanca
da razão social da filiada Skandia-Bradesco Com panhia Brasileira de
Seguros para Atlântica-Bradesco Companhia de Se guros, a qual p assa a
ter a se guinte redação. "CLdUSULA PRIMEIRA - O "GRUPO DRADESCO DE
SEGUROS" é constituído pelas seguintes Sociedades 1) BRADESCO
SEGUROS S.A., 21 ALLIANZ-ULTRAMAR COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 3)
ATLANTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, 4) ATLÂNTICA SEGUROS S A , 5)
BALOISE-ATLÂNTICA COMPANHIA DRASILEIRA DE SEGUROS, 6) BRADESCO
CAPITALIZAM ' S.A.; 71 BRADESCO PROVIDENCIA E SEGUROS S A , 8)
FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 9) MUNDIAL SEGURADORA S A .
10) PdTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS, 11)
PRUDENTIAL-ATLÂNTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, c) alterado o
"ca p ut" do Artigo 52 do Estatuto Social, em face da aprovação de itens
anteriores sue modificaram o Capital Social, a qual passa a ter a
seguinte redacão. "Art. 55) O Ca p ital Social é de CR$500 000 000,00
(quinhentos milhõet de cruzeiros reais), dividido nm no non (sessenta
mil) ações nominativas-escriturais. sem valor nominal, sendo BO 769
(cinqUenta mil, setecentas o sessenta e nove) ordinárias e 9.231 (nove
mil, duzentas e trinta e uma) p referenciais " Disse, o senhor
Presidente, q ue toda matéria ora aprovada somente entrará em vigor e
se tornará efetiva de p ois de homologada pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP e de estarem atendidas todas as exigências
legais de arquivamento na Junta Comercia/ e publicação. QUORUM DAS
DELIBERACõES: unanimidade de votos dos acionistas APROVAM E
ASSINATURA DA ATA. lavrada e lida, foi esta Ata a p rovada por todos os
acionistas p resentes e assinada. aa) Presidente Lázaro de Mello
Brandão, Secretário Ararino Sallum de Oliveira, Acionistas Lázaro de
Mel/o Brandão; Ararino Sallum de Oliveira. Bradesco Seguros S A Ararino Sallum de Oliveira e Jorge Estóclo da Silva. as) Antõnio de
Novaes Neto e Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu.
(11,19 17,297 - 10-1-94 - CR$ 89,400,001
•
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ATLANTICA - BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS
CGC. MF, NO 33.308.332/0001-80
GRUPO BRADESCO DE SEGUROS
ATA DA ASSEM8LCIA GERAL EXTRAORDINdRIA DA ATLÂNTICA - BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS REALIZADA EM 2.12.1993 - CGC. MF, Ng
33.302.33210001-80. DATA, HORA, LOCAL: realizada aos 2 dias do mês e,
dezembro de 1993, às 176. na sede social, na Avenida Paulista, 1415,
Parte. São Paulo, SP. PRESENÇA: acionistas representando mais de dois'
terras do Ca p ital Social, conforme se verifica de Suas assinaturas no
Livro de Presença. MESA: Presidente Lázaro de Mello Brandão;
Secretário. Ararino Sallum de Oliveira. ORDEM DO DIA: a) ada p tar o
valor do Ca p ital Social à nova unidade do sistema monetário
brasileiro. o "cruzeiro real", de conformidade com as disposicões
contidas na Lei n9 8 697, de 27 El 93, rema conseqüente alteração do
"caput" do Artigo 59 do Estatuto Social, b) examinar p ropostas do
Conselho de Administração para I) transferir a sede da Sociedade para
o Rio de Janeiro, com a conseqüente alteração do Artigo 22 do Estatuto
Social, II) alterar a Cláusula Primeira da Convenção do Gru po Bradesco
de Seguros, em face da mudança da razão social desta Sociedade, de
Skandia-Bradesco
Companhia
Brasileira
de
Seguros
para
Atlântica-Bradesco Com panhia de Se guros, c) outros assuntou de
interesse social PUBLICAM PRÉVIA. a Edital de Convocação foi
Publicado nos Jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em 03.
24 e 25 11 1993, p á g inas 3, 7 e 6, res pectivamente, e "Gazeta
Mercantil", em 23. SC e 25.11 1993, Página. 11. 9 e ia,
respectivamente LEITURA DE DOCUMENTOS. O Edital de Convocação e as
p ro p ostas do Conselho de Administração foram lidos, colocados sobre a
mesa e entregues à a p reciarão dos acionistas DELIBERAMOS: as
matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e
votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações a) a p rovada a .
ada p tação do valor do Ca p ital Social á nova unidade do sistema
monetário brasileiro. o "cruzeiro real", de conformidade com as
dis posições contidas na Lei n9 8 697. de 27.8.93. com a conseqüente
alteração do "ca put" do Artigo 59 do Estatuto Social, o qual passa a
ter a se guinte redação "Art. 50) O CaPital Social é de
CRS357 000 000,00 (trezentos e cin q Uenta e sete milhões de cruzeiros
reais), dividido em 159 900 (cento e cin qüenta e nove mil
novecentas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, nem valo,
nominal ". b) a p rovadas as p ro postas do Conselho de Administração da
Sociedade, re g istradas em Reunião da quele Órgão de 22 11.1993, a
seguir transcritas "1 - transferir a sede da Sociedade da Avenida
Paulista. 1415. parte, São Paulo, SP para a Rua Barão de Itapagíse,
225, parte. Rio Com p rido, Rio de Janeiro. RJ, alterando-se, em
consequência, o Artigo 29 do Estatuto Social, que passa a ter a
seguinte redação "Ar! 221 A Sociedade tem sede e foro na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sendo facultadas, na medida
dos interesses sociais, a critério da Diretoria, a criação e extinção'
de Filiais, Sucursais, Escritórios e De p endências de qualquer
natureza, em qualquer parte do Território Nacional e co Exterior,
sendo que, nesta última hi p ótese, após a necessária autorização
governamental ", 2 - alterar a Cláusula Primeira da Convenção do Grupo .
Bradesco de Se guros, em face da mudança da razão social desta
Seriedade. de SUandia-Bradesco Com panhia Brasileira de Seguros para
Atlãntica-Bradesco Com panhia de Se guros, a qual passa a ter a seguinte
rodarão
"CLdUSULA PRIME/RA - O "GRUPO BRADESCO DE SEGU
ROS" é
constatuido pelas se guintes Sociedades 1) BRADESCO SEGUROS S.A.; 2)
ALLIANZ-ULTRAMAR
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
SEGUROS;
3)
ATLÂNTICA-BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, 4) ATLÂNTICA SEGUROS S.A., Si
BALOISE-ATLÂNTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS, 6) BRADESCO
CAPITALIZAM S A , 7) BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S.A i 8)
FORTALEZA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 9) MUNDIAL SEGURADORA S A
10) PORIA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS, /1)
PRUDENTIAL-ATLÂNTICA COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS... Lembrou o
senhor Presidente que em face da transferência da sede da Sociedade
p ara o Estado do Rio de Janeiro, as publicações legais da Emprega
passarão a ser feitas nos Jornais "Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro . n "Jornal do Commercio . Disse ainda o senhor Presidente que
toda matéria ora aprovada somente entrará em vi gor e se tornara
efetiva de pois de homolo g ada pela Su perintendência de Seguros Privados
- SUSEP e de estarem atendidas todas as exi g ências le gais de
ar quivamento na Junta Comercial dos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro e publicação OUORUM DAS DELIBERAUES unanimidade do votos
dos acionistas p resentes APROVAM E ASSINATURA DA ATA, lavrada e
lida foi esta Ata a p rovada por todos os acionistas p resentes e
assinada aa) Presidente Lázaro de Mello Brandão. Secretário: Ararino
Sallum de Oliveira, Acionistas Lázaro de Mello Brandão, Ararino
Sallum de Oliveira. Bradesco Seguros S.A - Araràno Sallum de Oliveira
e Jorge Estádio da Silva. aa) Carlos Henrique Robertson Schmitz
Jorge Estacio da Silva
•

(NO 17.298

10-1-94 - C1/4 98.340,00)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA NO 1, DE 3 DE JANE/R0 DE 1994
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDE/MIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP, usando da competência delegada pelo Exmo. Sr.Ministro de
Estado da Fazenda, através da Portaria no 354, de 29 de outubro de
1980, e tendo em vista o disposto no artigo 77, do Decreto-lei 00 73,
de 21 de novembro de 1966, e o que consta do proceaso SUSEP No0015248/93.resolva:
Aprovar a alteração introduzida . nos artigos 20 e 50 do
Estatuto Social da ATLANTICA - ERADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, com
sede na cidade do São Paulo - SP, dentre elas a relativa a
transferência de sua sede social para a cidade do Rio de Janeiro RJ, conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinãria realizada em 02 de dezembro de 1993.
MARCOS MALAN
Superintendente em exercício

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
PROCESSOS APROVADOS
- Polo Chefe de Adc/eo da DEPAL/NUoRP, em 06.01.94
9300287272 - REUNO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. - Ampliação do
cotas.
- Pelo Chefe do DEORP, em 07.01.94
9300098378 - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GOIÂNIA LTDA. - Cancelamento da autorização para funcionar, em decorrència da Lei 5.764/71,
art. 63.
- Polo Chefe de Divisão da DEBRA/REORG, em 07.01.94
9300265844 - BANCO DO ESTADO ORNATO GROSSO S.A. - Aumento do capital
do CR$ 253.987.037,78 para CR$ 255.545.296,21; reforma estatutária
(AGE's de 10.08 e 16,12.93).
- Pelo Chefe de Divisão da DESPA/REORP, em 07.01.94
9400297498 - BANCO BRADESCO S.A. - Reforma estatutdria (AGE de
O5.01.94).
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- Pelo Chefe do Núcleo da DEREC/NUORP, em 07.01.94
9300213693 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE MACEI6 -AL LTDA. - UN/cRED MACEIÓ - Reforma estatutária (AGO/E de
01.03.93).
0300291310 - SERVECRED - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIAR/OS LTDA. - Correção da expressão monetária do capital realizado de CR$
73.098,00 para cR$ 699.756,00; alteração contratual (Instrumento de
D2.12.93).
LUIZ CARLOS ALVAPEZ
Chefe, em exercício
(Of. n9 21/94) .

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 7 de janeiro de 1994
À vista das informações da Ordem Normativa constantes do Processo de n.
11.80.0915/93 e conforme Lei 8666/93, artigo 24 inciso X, ratifico os
procedimentos adotados referentes a locaçao, por dispensa de Licitaçao
do inovei comercia/ sito à Av. Pio XII, 0 . 820, na cidade de PIRAPORA/MG
por um período de 05(cinco) anos a partir de 03 de janeiro de 1994,pror
rogavel por um período igual ou inferior, pelo valor global anual de CR$2.400.000,00, sendo o valor inicia/ do aluguel de C9$200.000,00, reli
Justével Ouadrimestralmente pela variação do IPC/FIPE.
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através da Portaria/P/NS 983, de 13 de dezembro de 1993, publicada no
Diário Oficial da Unido do dia 14 de dezembro do mesmo ano;
CONSIDERANDO o pronunciamento emitido pelo Senhor Chefe do
Departamento de Alienação e Titulação, nos autos do Processo
Administrativo I1IC0A/SR-08/SP (41.490) N2 001.058/93, resolve:
I - AUTORIZAR, com base no artigo 7 2 , Parágrafo 22, do
Decreto n 2 74.965, de 26 de novembro de 1974, a Senhora CH/KAKO
KAJIMATA SPLENDORE, de nacionalidade Japonesa (0957), portadora da
Carteira de Identidade para Estrangeiro-Permanente 110 n . 11.523.628,
expedida peio DOPS/SP, em 05/05/77, CPF n2 891.090.238-87, casada em
regime de comunhão parcial de bens com o Sr. JOSE CARLOS SPLENDODRE,
de nacionalidade Brasileira (0256), portador da Carteira de Identidade
n . 9.367.663, expedida pela SSP/SP em 11/08/75, CPF na 891.090.238-87,
a adquirir 1 (um) imóvel rural denominado Sitio Taguti, com a área de
18,9060 ha, (dezoito hectares, noventa ares e aeseenta centiares)
correspondente a 1,26 medulou de exploração indefinida, situado no
Município e Comarca de 'bit/na, Estado de São Paulo, e cadastrado no
SNCR nob o código 09 637.033.345.539-4.
•
II - O prazo de validade desta AutorizacAo e de 30 (trinta)
dias, contados de p ua publicação.
JULIO LIZARRAGA BANIREI
(5/N9 30-12-93 - CRS 24.568,00)

HOMERO FERREIRA DINIZ
(Of. n9 15/94)

COMISSÃO DE VALORES MOI3ILIARIC)S
Su p erintendência de Internacionalização e Desenvolvimento
ATO DECLARATORIO 99 2.707, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
0 Superintendente de interneclonsillecho e 0ese000ivimento do Comissão
de Valores Mobiliários, CO uso de competencle soe lhe foi delegada
p ela Deliberação 00150, de18.07.53, resOlve:
AlltOftZST, a sortir
de 10.01.94,
INTERCONTINENTAL BANK URODUAY,
Conta Coletiva, constituir no Brasil Certeira de TitUI05 e Valores
Mobiliários, administrada por BANCOC1005E COMI LTDA., na forme
previste no Re g ulamento Anexo IVA Resolução 1.209/87, instituído pela
Resolução 1.632, de 31.05.91 e Instrução COM n2 169, Se 02.01.93.

EDUARDO MANRAES
ATO DECLARATóRIO N9 2.708, DE 10 DE JANE/R0 DE 1994
O Su p erintendente de internacional:tacão e Desenvolvimento de ComissAo
de Valores Mobillárioe, no uso de com p etência q ue lne foi delegada
p eie Deliberação n2 160, de 18.07.93, resolve:
Autorizar, d partir
de 10.01.94, THE PRIVATE ASSEI MANAGEMENT, Conta
Coletivo,
constituir no Brasil Carteira de Tftulos e Valores
MObIllarlos,
administrada p or DANCOCIDADE CVMC LTDA., na forma
prevista nO Regulamento Anexo Vê Resolução) 1.289/87, InstitUldo pela
Resolução 1.932, de 31.05.91 e Instrução COM n2 189, de 02.01.93.
EDUARDO MANN/SEG
ATO DECLARATÓRIO 89 2.709, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
O Superintendente de internacionalização e Desenvolvimento de ComiasA0
de Valores Mobiliários, no uso de competência q ue lhe foi deiega0a
pela DellberaÇãO n9 158, de 18.07.93, resolve:
Autorizar, a partir
de 10.01.94, MOENIG S. CO., INC., Conta Coletiva,
constituir no Brasil
Carteira de Tlculos e Vetores Mobilifirlos,
adminietreda
por 130SICOCIOADE C y MC LTDA., na forma PreVISte no
Regulamento Anexo IV à Resolução 1.289(07, instituído p ela Resoll1010
1.832, de 31.05.91 e instrução COM n2 169, de 02.01.93.
EDUARDO MANHAES
(N9 14.477-3 - 4-1-94 - CR$ 11.123,00)
N9 14.476-5 - 3-1-94 - CR$ 11.123,00)
(NO 14.478-1 - 3-1-94 - CR$ 11.123,00)

Ministério da Agricultura,
do Abastecimento
e da Reforma Agrária
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA
Departamento de Desapropriação e Aquisição
PORTARIA 069 64, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESAPROPRIAÇA0 E AQUISIÇÃO DO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONI10ÇA0 E REFORMA AGRARIA - INCRA, no voo da
competência que lhe foi delegada pelo Senhor Presidente do órgão,

Ministério da Educaçáo
e do Desporto
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 019 14, DE 5 DE JANEIRO DE 1994
O Ministro d• Estado da Educação e
do Desporto, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto
ne 83.857, de 15 de agosto de 1979, e tendo em vista o Parecer do COO
selho Federal de Educação no 724/93, conforme consta do Processo núme
ro 23001.001668/93-51 do Ministério da Educação e do Desporto, resolve
Art. 10 Fica aprovado o Estatuto da Universidade de Brasília, com
sede em Brasília, Distrito Federal, que com esta é publicado.
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MUR/LIO DE-AVELLAR HINGEL
ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA
TITULO I
DA UNIVERSIDADE, PRINC/PIOS E FINALIDADES
Art. 10 A Universidade de Brasília é uma instituição pública de
ensino superior, integrante da Fundação Universidade de Brasília (Lei
nO 3.998, de 15 de dezembro de 1961), com sede na Capital Federal.
Parágrafo Único. A Universidade de Brasília rege-se pelo presen
te Estatuto e,subsidiariamente, pelo Regimento Geral e por normas oSi
plementares.
Art. 20 A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em
conformidade com a Constituição Federal.
Parágrafo único. Na organização de seu Regime Didático, inclusi
ve de currículo de seus cursos, a Universidade de Brasília observara
tão somente o disposto no Parágrafo Onico do Artigo 14 e no Artigo
15 da Lei no 3.998, de 15 de dezembro de 1961.
Art. 30 São finalidades essenciais da Universidade de Brasília
o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos
qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de
soluções democrãticas para os problemas nacionais.
Art. 40 A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas
atividades em conformidade com os seguintes princípios:
- natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade
I
do Estado;
II - liberdade de ensino, pesquisa e extensão e de difusão e socia
lização do saber, sem discriminação de qualquer natureza;
II/ - indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
universalidade do conhecimento e fomento ã interdisciplinariV
- garantia de qualidade;
VI - orientação humanística da formação artística, literãria, cien
tifica e técnica;
VII - intercãmbio permanente com instituições nacionais e Interna
cionais;
VIII - incentivo ao interesse pelas diferente fôrmas de expressão do
conhecimento popular;
e
IX - compromisso com a democracia social, cultural, política
econômica;
X
- comeromisso com a democratização da educação, no que concerne
ã gestão, a Igualdade de oportunidade de acesso, e com a socializa
ção de seus benefícios;
XI - compromisso com o desenvolvimento cultural, artístico, cientí
fico, tecnológico e sócio-económico do País;
e
XII - compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos
com a preservação do meio ambiente.
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TITULO II
DA ESTRUTURA ACADEMICA E ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
DA ORGANIXACAO
Art. 50 A Universidade de Brasília observará os princípios de
gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organiza
cional, conforme estabelece este Estatuto.
Art. 6:2 A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte
forma:
I
- Conselhos Superiores;
- Reitoria;
I/
III - Unidades Académicas;
IV - órgãos Complementares;
- Centros.
3
Art. 70 A criação, extinção ou modificação das Unidades Academi
cas, órgãos Complementares ou Centros dever& ser fundamentada em pie.
via avaliação institucional, em conformidade com o disposto no Regi
mento Geral.
CAPITULO I/
DA GESTA0
Art. Ele A Universidade de Brasília observará, em todas as Los
táncias deliberativas, os seguintes princípios:
- publicidade dos atos e das informações;
I
II - planejamento e avaliação periódica de atividades;
III - prestação de contas académica e financeira;
IV - quorum mínimo para funcionamento de órgãos colegiados e para
eleição de dirigentes e representantes;
- condições de manutenção e de perda do direito de representa
3
ção.
Art. 90 Os cargos e funções sujeitos ao principio eletivo tem
mandato de dois anos, permitida uma única recondução, excetuados ax/La
les mandatos previstos em lei.
Parágrafo Onico. Os representantes em órgãos Colegiadas têm nu
plantes, escolhidos pelo mesmo procedimento que o dos titulares.
Art. 10 Está aberta a pessoas e entidades a participação com di
reito ao uso da palavra, em reuniões de instâncias colegiadas, a cri
tino destas.
CAPITULO III
DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
Art. 11 A Administração Superior da Universidade de Brasília tas
como órgãos deliberativos, normativos e consultivos o Conselho Uni
versitãrio, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho
de Administração; como órgão consultivo, o Conselho Comunitário e,co
mo órgão executivo, a Reitoria.
SECAO I
DOS CONSELHOS, SUPERIORES
Art. 12 O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universida
de de'Brasília é tem por atribuições, entoe outras:
- formular as políticas globais da Universidade;
I
II - propor ao Conselho Diretor a programacão anual de trabalho e
as diretrizes, orçamentarias;
III - avaliar o desempenho institucional
IV - aprovai a criação, modificação e extinção das unidades previa
tas nos incisos III, IV e V do Artigo 60;
altera
- propor ao Conselho Diretor o Regimento Geral e suas
3
cões, bem como emendas a este Estatuto;
VI - criar cursos de graduação e de pão-graduação stricto sensu
ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
VII - apreciar recursos contra atos do Reitor, nos casos e na forma
definidos no Regimento Geral;
VII/ - aprovar os regimentos internos de Unidades Académicas, órgãos
Complementares e Centros;
IX - apreciar, em grau de recurso, as decisões do Conselho de Ensi
no, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração, nos casos e
na forma definidos no Regimento Geral;
X
- aprovar o Código de Etica;
XI - aprovar as vinculações organicas das Unidades Adademicas, Or
gãos Complementares e Centros.
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Art. 14 O Conselho Universitário pode constituir cãmaras,confor
me a matéria ou a natureza dos assuntos, obedecido o principio da re
presentatividade.
Art. 15 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberabre matéria acadêmica, científica, cultural e artística, sendo
I lt
ma instância de deliberação para recursos nestas áreas, ressalvados
os casos previstos no inciso X do Artigo 12.
Art. 16 Integram o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
I
- o Reitor, como presidente;
II
- o Vice-Reitor, como vice-presidente;
III - os Decanos de Ensino de Graduação, de Pesquisa e Pôs-Gradua cão e de Extensão;
IV - um representante de cada Conselho de Instituto e Faculdade
escolhido entre seus membros;
3
- um representante por Unidade Académica, eleito entre os coor
• denadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação e cle.
extensão;
VI
- dois representantes dos Centros afins a atividades de ensino,
de pesquisa e de extensão;
VII - representantes discentes, eleitos por seus pares, em número
correspondente a um quinto dos demais membros do Conselho, sendo um
quarto dessa representação composta por alunos de pós-graduação.
5 19 0 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera em plena
rio ou por meio das Cãmaras de Ensino de Graduação, de Pesquisa
Pós-Graduação e de Extensão, presididas pelos respectivos Decanos.
5 24 A composição das câmaras a que se refere o 5 le deve possi
bilitar a representação, em cada uma delas, de todas da Unidades Ara
dêmicas.
Art. 17 O Conselho de Administração delibera sobre matéria ad
ministrativa, econômica, orçamentária, financeira e de desenvolvi =
mento de pessoal e sobre relações sociais, de trabalho e de viver;
eia, em conformidade com a programação anual de trabalho e diretrT
zes orçamentarias estabelecidas no Axt. 12, Inciso II, ressalvados
os casos previstos no inciso X do Artigo 12.
Art. 18 Integram o Conselho de Administração:
I
- o Reitor, como presidente;
II - o Vice-Reitor, como vice-presidente;
XII - os Decanos de Administração e de Assuntos Comunitários;
IV - o Prefeito do Campus;
3
- os Diretores de Unidades Acadêmicas;
VI - um representante de cada Conselho de Instituto e Faculdade
eleito entre seus membros;
VII - um representante dos Centros vinculados à Reitoria;
VIII - um representante dos órgãos Complementares;
IX - representantes discentes, eleitos por seus pares, em número
correspondente a um décimo dos demais membros do Conselho, sendo um
quarto desta representação composta por alunos de pós-graduação;
X - representantes dos servidores técnico-administrativos,eleitos
por seus pares, em número correspondente a um décimo dos demais nem
mios do Conselho.
5 10 O Conselho de Administração delibera em plenário ou por
meio das Câmaras de Administração e de Assuntos Comunitarios, presi
didas pelos respectivos Decanos.
g 20 A composição das câmaras a que se refere o 5 le deve possi
bilitar a representação, em cada uma delas, de todas as Unidades AcT
dê:nicas.
Art. 19 O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino,Pesquisa
e Extensão e o Conselho de Administração podem criar comissões espe
ciais, não-deliberativas, para estudos, assessoramento ou coordena
ção de assuntos específicos.
Art. 20 O Conselho Comunitário é . órgão consultivo da Administra
cão Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por
ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo Reitor ou por requeri
mento da maioria do Conselho Universitário.
Art. 21 Integram o Conselho Comunitário:
I
- o Reitor, como presidente;
II - o Vice-Reitor, como vice-presidente;
III - representação de entidades de trabalhadores;
IV - representação de entidades empresariais;
3
- representação do Governo do Distrito Fedeial;
VI - representação da Câmara Distrital;
VII - representação de organizações governamentais e não-governamen
tais ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão;
VIII - representação dos ex-alunos da Universidade de Brasília;
IX - representação dos aposentados da Universiade de Brasília.

Art. 13 Integram o Conselho Universitário:
I
- o Reitor, como presidente;
II - o Vice-Reitor, como vice-presidente;
/I/ - os Decanos;
IV - os Diretores de Unidades Académicas;
3
- cinco representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Estes_
são;
VI - um representante do Conselho Comunitário, eleito entre seus
membros;
VII - um representante dos órgãos Complementares;
VIII - um representante dos Centros;
IX - um representante docente de cada Unidade Acadêmica, eleito por
seus pares;
X - representantes discentes, eleitos por seus pares, em número
correspondente a um quinto dos demais membros do Conselho, sendo um
quarto dessa representação composta por alunos de pós-graduação;
XI • - representantes dos servidores técnico-administrativos,eleitos
por seus pares, em número correspondente a um décimo dos demais ,nem
bros do Conselho;
XII - um representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília.

20 Nas faltas e impedimentos do Reitor e do Vice-Reitor, a
Reitoria é exercida pelo Decano mais antigo no exercício de ativida
dos acadêmicas na Universidade de Brasília.

Parágrafo único. Os representantes a que se referem os incisos
V, VII, VIII, IX e XI, quando docentes ou técnico-administrativos
devem ter pelo menos cinco anos de efetivo exercício na Universidade
de Brasília.

Art. 23 O Reitor pode apor veto es 'deliberações dos Conselhos
Superiores, justificando-o no preso de 15 dias ao Conselho Universi
tario, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de irei
quintos dos seus membros.

Parágrafo Único. As representações previstas nos incisos III a
IX são definidas pelo Conselho Universitário a cada dois anos.

SECAO II
DA REITORIA
Art. 22 Ao Reitor, nomeado na forma da lei, compete representar
a Universidade de Brasília, bem como coordenar e superintender as
atividades universitarias.
5 le Nas faltas e impedimentos do Reitor, a Reitoria é exercida
pelo Vice-Reitor.
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Art. 24 Ao Vice-Reitor, nomeado na forma da lei, compete exer
cor as atribuições definidas no Regimento Geral e nos atos de delega
cão baixados pelo Reitor.
Art. 25 A Reitoria é integrada por:
- Decanatos, com a atribuição de supervisionar e coordenar as
I
respectivas áreas: Ensino de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação
Extensão, Assuntos Comunitários e Administração;
II - Procuradoria Jurídica;
III - Auditoria;
IV - Assessorias.

N? 7 TERÇA - FEIRA, 11 JAN 1994
• SEÇÃO II
DOS DEPARTAMENTOS

Art. 36 Os Departamentos, organizados por área de conhecimento,
são vinculados as Unidades Académicas e têm como atribuição princi pal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e
extensão, no ambito de sua competOncia.
Art. 37 O Departamento tem como instãncia deliberativa sobre po,
líticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas, o Cole
giado, e como instancia executiva, a Chefia.

5 10 Os Decanos são designados pelo Reitor, com a aprovação do
Conselho Universitário.

5 10 Nas faltas e impedimentos do Chefe, a chefia é exercida pe
lo Subchefe.

5 20 Os chefes dos órgãos especificados nos incisos II e III
bem como os assessores, são designados pelo Reitor.

5 20 Nas faltas e impedimentos do Chefe e do Subchefe, a chefia
é exercida pelo docente do Departamento mais antigo no exercício do
magistério na Universidade de Brasília.

Art. 26 São órgãos auxiliares da Reitoria:
- o Gabinete;
II - a Prefeitura do Compus.
Parágrafo Único. Os dirigentes dos 'órgãos a que se refere este
Artigo são designados pelo Reitor.
CAPITULO IV
DAS UNIDADES ACADÊMICAS
Art. 27 São Unidades Acadêmicas os Institutos e 35 Faculdades
que têm como atribuições:
I
- coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e exten
são nas respectivas áreas;
II
- decidir sobre a organização interna, respeitados este Estatu
to e o Regimento Gera/;
111 - plenejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, fl
nanceiros e materiais sob sua responsabilidade.
Art. 28 As Unidades Académicas são:
I
- Instituto de Artes;
- Instituto de Ciências Biolõgicas;
II
III - Instituto de Ciéncias Exatas;
IV - Instituto de Ciências Humanas;
- Instituto de Geocièncias;
V
VI - Instituto de Letras;
VII - Instituto de Psicologia;
VIII - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
IX - Faculdade de Ciãncias da Saúde;
- Faculdade de Comunicação;
X
XI - Faculdade de Educação;
XII - Faculdade de Estudo.. Sociais Aplicados;
XI/1 - Faculdade de Tecnologia.
Parágrafo Único. À relação das Unidades Acadêmicas de que trata
este Artigo pode ser alterada em conformidade com o Art. 12, inciso
IV.
SEÇA0 I
DA DESTRO
Art. 29 As Unidades Académicas têm, como órgão máximo delibera
tive e de recurso, em matéria administrativa e acadêmica, o Conselho
de Instituto ou de Faculdade e, como órgão executivo, a Direção.
Art. 30 As Unidades Académicas são organizadas na forma defini
da em seus regimentos internos, em conformidade com o disposto neste.
Estatuto e no Regimento Geral.
Art. 31 O regimento interno de cada Unidade Académica deve defi
nir um ou mais colegiados responsáveis pela coordenação didAtica doí
cursos por ela oferecidos.
Parágrafo único. Dos colegiados fazem parte os coordenadores dos
cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes
dos cursos e representantes discentes, na forma definida no Regipen
to Geral.
Art. 32 Integram o Conselho de Instituto ou de Faculdade:
I
- o Diretor, comd presidente;
Vice-Diretor, como vice-presidente;
II
III - os Chefes de Departamento da Unidade;
IV - representantes docentes dos Departamentos da Unidade:
- representantes dos discentes matriculados nos cursos ministra
V
dos pela Unidade;
VI - representantes dos servidores técnico-administrativos lotados
na Unidade;
VII - outros representantes.
Parágrafo Único. As representações previstas nos incisos IV a
VII são especificadas no regimento interno da Unidade.
Art. 33 Os Diretores e Vice-Diretores das Unidades Académicas
são nomeados na forma da lei.
Art. 34 Ao Diretor compete superintender e coordenar as ativida
des da Unidade Académica, bem como exercer as atribuições definidas
no Regimento Geral e no regimento interno da Unidade.
5 10 Nas faltas e impedimentos do Diretor, a direção é exercida
pelo Vice-Diretor.
5 20 Nas faltas e impedimentos do Diretor e do Vice-Diretor, a
direção é exercida pelo membro do Conselho de Instituto ou de Farol
dade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasi
lia.
Art. 35 Ao Vice-Diretor compete exercer as atribuições defini
das no Regimento Geral, no regimento interno da Unidade e nos atos
de delegação baixados pelo Diretor.

Art. 38 Integram o Colegiado do Departamento os docentes em exer
cicio e as representações discente e técnico-administrativa.
Parágrafo Único. As representações discente e técnico-administre
siva não podem exceder a um quinto, cada uma, do total dos membros
docentes do Colegiado.
Art, 39 A forma da eleição de Chefe e Sunchefe de Departamento
é definida pelo Colegiado de Departamento, assegurada a participação
de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos.
CAPITULO V
DOS ORGAOS COMPLEMENTARES E CENTROS
.Art. 40 Aos órgãos Complementares competem atividades de cara
ter permanente de apoio, necessárias ao desenvolvimento do ensino
da pesquisa e da extensão.
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Art. 41 Os órgãos Complementares são:
- Biblioteca Central;
I/
- Centro de Informática;
III - Editora Universidade de Brasília;
IV - Fazenda Agua Limpa;
- Hospital Universitário;
VI - Rádio e Televisão Universitárias.
Art. 42 Aos Centros competem as atividades de caráter cultural,
artístico, cientifico, tecnológico e de prestação de serviços a coou
nidade, com finalidades especificas ou multidlsciplinares.
Art. 43 Os Órgãos Complementares e Centros são geridos por seus
Diretores, que respondem administrativamente pelos mesmos.
5 lO Os-Diretores de órgãos Complementares são designados pelo
Reitor, com a aprovação do Conselho Universitário.
5 20 Os Diretores dos Centros vinculados à Reitoria são designados
pelo Reitor, com a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Exten
são ou do Conselho de Administração, conforme a natureza de suas atí
vidades.
Art. 44 Os órgãos Complementares e Centros têm conselhos delibe
rativos co consultivos, na forma definida nos seus regimentos inter':
nos.
T/TULO III
•
DO REGIME DIDÁTICO-CIENT/FICO

'CAPITULO I
DO ENSINO
Art. 45 O ensino na Universidade de Brasília é ministrado
cursos de:
I I - Graduação;
II - Pós-Graduação;
III - Extensão.

em

Parágrafo Único. Aos alunos regulares é assegurada a orientação
acadêmica sistemática, na forma definida no Regimento Geral e nas re
soluções do Conselho de Ensino, p esquisa e Extensão.
Art. 46 Os cursos de graduação têm como objetivo a formação de
profissionais para o exercício de atividades que demandem estudps su
periores.
Art. 47 Os cursos de graduação são abertos "á admissão no limite
pré-estabelecido de vagas, em conformidade com o disposto no Regimen
to Geral e nas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, nos seguintes casos:
I
- candidatos admitidos por meio de concurso de seleção;
II - portadores de diploma de curso superior;
III - transferências obrigatórias e facultativas;
IV - bolsistas de acordo cultural entre o Brasil e outros países;
V
- alunos de outras instituições, nas condições estabelecidas em
convênios'com a Universidade de Brasília;
VI - matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diploma
fica, previstas em lei.
Art. 48 Os cursos de pois-graduação tém como objetivo a formação
de docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível.
Art. 49 Os cursos de pós-graduação são aberto a candidatos que
preenchem os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino,Pesqui
sa e Extensão.
Art. 50 Cada curso tem um coordenador, escolhido entre os pro
fessores com pelo menos dois anos de efetivo exercício no Quadro DF,
mente da Universidade de Brasília, com as atribuições previstas no
Regimento Geral e no regimento interno da Unidade Acadêmica.
Art. 51 Os cursos de extensão têm como objetivo difundir'e atua
lizar conhecimentos, sendo abertos a participação da comunidade em
geral, conforme requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão.
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CAPITULO II
DA PESQUISA
Art. 52 A Pesquisa tem como objetivo produzir, criticar e difun
dir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos,
associando-se ao ensino e ã extensão.
Art. 53 Cabe ã Universidade assegurar o desenvolvimento da pes
guisa e da produção académica, o consignar em seu orçamento recu7
soe para este fim.
CAPITULO //I
•
DA EXTENSA0
'Art. 54 A extensão tem como objetivo intensificar relações
transformadores entre a Universidade e a sociedade, por meio de co,
processo educativo, cultural e científico.
Art. 55 Cabe ã Universidade assegurar o desenvolvimento dos pro
gramas e projetos de extensão, e consignar em seu orçamento recursos
para este fim.
TITULO IV
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Art. 56 A comunidade universitaria é constituída por docentes,
discentes e técnicos-administrativos, diversificados em suas atribui
çdes e funções e unificados nas finalidades da Universidade.
Art. 57 Os papéis sociais, os relacionamentoe estruturais,
as
responsabilidades individuais, os limites de autoridade e os roquisi
tos exigidos dos membros da comunidade universitária, bem como ca
seus direitos, são pautados nos princípios e nas finalidades expres
soa neste Estatuto, definidos no Regimento Geral e no Código de ttT
ca.
CAPITULO I
Db CORPO DOCENTE
Art. 58 O corpo docente da Universidade é constituído por pró
fessores que exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão
em
•
nível superior.
.
•
Art. 59 O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho
a Promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa do docente são
regidos pela legislácão Maior em vigor, o Regimento Geral, o Plano
de Carreira da Universidade e as resoluçOes do Conselho Universitá
rio e do Conselho de Ensino,' Pesquisa e Extensão.
CAPITULO I/
DO CORPO' DISCENTE
•
Art. 60 O corpo discente é constituído por alunos regulares e
especiais.
5 lo Aluno regular é . equeie Matriculado em cliso de graduação
o de pôs-graduação.
20 Aluno ospeciaré aquele inscrito em cursos de extensão
disciplinas isoladas ou atividades congènerea.
Art. 61 A Universidade presta assistência ao corpo discente,sem
prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da comunida
de, fomentando, entro outras iniciativas:
I
- programas de alimentação, alojamento e saúde;
II - promoções de natureza artietica, cultural, esportiva e kecrea
.tivai
III - programas de bolsas de.trabalho, de extensão, de
iniciação
científica e de estágio;
•
IV - orientação psicopedagógica e profissional.
CAPITULO III
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 62 O corpo técnico-administrativo da Universidade de Breei
lia é constituído por servidores integrantes do Quadro, que exercem
atividades despo j o técnico, administrativo e operacional, nepessá
rias ao cumprimento dos objetivos institucionais.
•
Art. 63 1? ingresso, a nomeação, a, posse, o regime de trabalho
a promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa da'servidor técni
co-administrativo são regidos pela legislação Maior em vigor, o RegI
mente Geral, o Plano de Carreira da 'Universidade e as resoluções do
Conselho Universitário e do Conselho de Administração.

'TITULO V
pos DIPLOMAS, CERTIFICADOS, TITULOU E HONRARIAS
Art. 64 Ao aluno regular que concluir curso de graduação ou de
pós-graduação, com obiervência das exigóncias contidas neste EstatU
to e no Regimento Geral, a Universidade confere grau e expede o cor
••
respondonte Diploma.
Art. 65 Ao aluno especial que concluir curso de extensão, disci
plina isolada ou atividade de outra natureza, a Universidade expede
o correspondente Certificado.
Art. 66 A Universidade pode atribuir títulos de:
- Mérito Universitário, a membro da comunidade que lie tenha dis
I
tinguido por relevantes serviços prestados é Universidade;
II - Professor Emérito, a docente aposentado na Universiade de Ora
sília, que tenha alcançado posição eminente em atividades universia
rias;
/II - Professor Bonoris Causa, ã professor ou cientista ilustre
não pertencente ã Universidade de Brasília, que a esta tenha presta
tado relevantes serviços;
IV - Doutor Bonoris Causa, a personalidade que se tenha distingui
do pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências,da ft
losofia, das letras ou go melhor entendimento entre os povos.
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TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 67 Ficam a cargo dos órgãos da Administração Superior da
Universidade, ressalvados os casos de delegação, 08 pagamentos e re
cebimentos, bem como a escrituração de sua despesa.
Art. 68 O Reitor, ouvido o Conselho de Administração, pode dele
gar aos Diretores de Unidades Académicas, de órgãos Complementares e
de Centros, a competência para a realização de desposas específicas.
Art. 69 Na elaboração do regimento interno de cada Unidade ACa
dèmica, participam os docentes e técnicos-administrativos lotados na
mesma e os discentes matriculados nos cursos por esta oferecidos.
Art. 70 O Colégio Eleitoral Especial a que se refere o inciso I
do Artigo 16 da Lei no 5.540, de 28 de novembro de 1968, deve conaul
ter a comunidade universitária para subsidiar sua votação.
Art. 71 Os órgãos deliberativos previstos no inciso II/ do Arti
go 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro do 1968, para a eleição de
nomes para Diretor e Vice-Diretor de Unidade Académica, são ca res
pectivos Conselhos de Instituto ou de Faculdade, os quais devem coW
sultar às respectivas comunidades para subsidiar sua votação.
(Of. no 5/94)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PORTARIA NO 13, pE 6 DE 3ANE/R0 DE 1994
O Reitor Pra Temporo da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. no uso de . sues
atribuições legais. considerando o que consto do processo ne
23066.059152/93-69. resolve;
Art. 1 9 - Homologar o resultado do Concurso de Provas e Títulos.de.
que trata o EDITAL 9 9 1 de 10 de março de 1993. publicado no Diár
io
Oficial da Uniio de 17.03.93. realizado para a classe de Professor Au
xiliar. Rival 1. da Carreira do Magistério Superior, com vistas
ao
por
preenchimento de cargo vago, pe/o . candidato abaixo relacionado,
ordem de classificaçao.
FACULDADE DE DIREITO
Depp: Direito Privado
Materin: Direito Civil
OL/NDO HERCULANO DE MENEZES
Art. 2 9 - O Concurso a que se refere esta Portaria, tora validade pelo prazo de 02 anos, a contar da data de sua publicação. nos termos
do art. 12 da Lei n 9 8.112. de 11.11.90.
LUIZ FELIPPE PERRET SERPA
(Of. n9 17/94)

CENTRO FEDERAL DE EIXJ(140á)
TECNOLÓGICA DA BAHIA
PORTARIA NO 17, p£ 6. DE JANEIRO DE 1994
O DESERDO GERAL DO CENTRO FEDEfIAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA,

co
uso de suas atribuiçóes legais, e considerando o disposto no Titulo /II,
Capitulo VII, Seção do Artigo 37. Inciso III da Constituição Federal
e Artigo 12 da Lei n2 8.112/80; resolva: PRORROGAR ate o dia 16 de Janei
ro de 1996, aprazo de validade do Concurso Publica para a Categoria FuW
cional de Professor de Ensino de 19 e 22 Graus, nau disciplinas; MISTO:
R/A/OSPD/EMC; INSTALAÇÕES HIDROSAN/TÁR/AS; PORTUGUÊS/LINGUA E LITERATURA
NACIONAL; DESENHO DE ARQUITETURA/TÉCNICO; EDUCAÇÃO ART/ST/CA/ ARTES PLÁS
TICAS, realizado por cata Instituição Federal de ensino, co consonância
com disposição específica do Edital nl 01, do 21 de outubro de 1951
e
Edital n2 02/91, péblIcado no 0.0.U. de 18 de Janeiro de 1992.
RORERTO JOSÉ TRZPODI MARCH/
COE. no 11/94).

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DO MARANHÃO
PORTARIA NO 2, DE . 3 DE JANEIRO DE 1994
O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA
DO MARANHAO, do Ministério da Educação e do Desporto, co uso de suas
atribuições legais e estatutárias; e considerando o que_estabe/ece o
art. 10 do ANEXO ao Decreto no 94.664/87; considerando o que determina
o art. 12, 55 10 e 20 da Lei no 8.112/90, resolve;
•
Classificar e anexar ao Edital no 05/91, publicado no DOU
de 30.07.91. Seção 1, pagina 15189, Mais 50(cinquenta) candidatos apto
vados pelo Concurso Publico de Técnico Administrativo, para a Categ5
ria Funcional do Assistente em Administração, conforme anexo.
ANEXO
INSCRIÇÃO
1542
2324
814
777

1457

NOME
FRANCISCO DAS CIUCAS DE CARVALHO CALDAS
ROSALIA MONTENEGRO DE SOUSA TEIXEIRA
ROGERIO CHAVES SOUZA
CARLA EMIL1A AMARAL FERREIRA
ROBERTO PAULO BARBOSA RAMOS

DISCIPLINA
PORT. m/. .

80
75
75
75
70

90
95
95
95
100

TOTAL
PONTOS

170
170
170
170
170

414
1883
61
2439
295
116
140
1284
242
165
95
2296
2344
836
178
17
639
273
1125
580
23
379
2367
481
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MARIA REGINA LEMOS DE MATOS
ANGELA MARIA LINDOS° DUARTE
PAULO WASHINGTON BELTRÃO DOS REIS
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA COSTA
JORGE RENATO SANTOS DA SILVA
ANDREA DE LUCENA CHAGAS
ROBSON DE SA BARROSO
F4810 REGINA VIEIRA DE O ROMA
CLAUDIO FONTES LOPES
FRANCISCA ROSEMARY FERREIRA DE CARVALHO
ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES
ANTONIO SALOIO DE MELO FILHO
PEDRO DOS SANTOS BRITO NETO
HILTON CONDE SANTOS
ANTONIO CARLOS RODRUDES VOADA
HELON PRAZOS GUIMARÃES
LUIS CARLOS CARDOSO CAMARA
RAFAEL RABELO
JORGE LUIS FERREIRA OLIVEIRA
MARCO AURELIO PINHO BERRETN)
OSVALDO SOUSA MIRANDA FILHO
PLÁCIDO TIMOTEO DE JESUS SILVA JUNIOR
WILLIAM GOMES OLIVEIRA

85
80
75
70
70
70
70
65
80
80
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65

80
85
80
95
95
95
95
100
80
80
85
90
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
95

165
165
165
165
165
165
165
165
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

2487
2340
2299
1176
1E0
317
1109
846
678
1140
2168
430
1408
1056
507
1573
162
392
2226
717
1646
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CLEBER CORDEIRO MENDES
ANTONIO VALDENER DO NASCIMENTO
WASHINGTON RE/5 CARDOSO SOUSA
ALDRIN SANTANA DE ANDRADE
BENEDITO DINIZ DOS SANTOS JUNIOR
RONALD PEREIRA DOS SANTOS
ASTROLÁBIO CALDAS MARQUES NETO
FABIO HENRIQUE DUARTE
ALESSANDRA RIBEIRO FREITAS
PAULO ROBERTO BARBOSA RAMOS
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
JOSENILDES MARIA CASARA
OVO ANSELMO HOHN JUNIOR
IRACEMA SOUSA BARROSO
PAULO ROBERTO MACEDO CARDOSO
MARCO ANTONIO ROCCO CAVALCANTE
DAVID SANTOS MATOS
WERBETH SILVA PEREIRA
WALBER GOMES COSTA.
HEBERTH PINHEIRO LEITE
JADELINE MARTINS GONÇALVES

65
60
60
60
60
95
85
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65

95
100
100
100
100
60
70
75
75
130
80
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90

CELSO JORGE PIRES LEAL
(Of.

n9 3/941

PARA QUEM QUER SABER MAIS
Coleção das Leis do Brasil
1990
1 991
1992
1993

— Volumes I a VI
— Volumes 01 a 06
— Volumes 01 a 12
— Volumes 01 a 06

—
—
—

Coleção Completa — CR$ 8.487,00
Coleção Completa — CR$ 7.794,00
Coleção Completa — CR$ 8.753,00
— CR$ 7.73 6,00

Valores sujeitos a majoração sem aviso prévio. Não incluídas as despesas com remessa.
A Coleção das Leis da República Federativa do Brasil
reúne emendas constitucionais, leis complementares, leis,
medidas provisórias, decretos e decretos legislativos
emitidos pelos Poderes Executivo e Legislativo.
INFORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-900 Brasilia, DF
Telefones: 10611 226-2586 e 313-9613

Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.

EL..-içoEs
19
Lt. fl13,4e3O6 44.4~ 44 1113

Está à venda na Imprensa
Nacional a edição da nova
Lei Eleitoral. Em formato
prático, a obra, apresentada
pelo ministro da Justiça,
Mauricio Corrêa, e
pelo presidente do TSE, ministro
José Paulo Sepúlveda Pertence,
contém as normas que regerão o
pleito do próximo ano. E ainda:

• Dados sobre a eleição de 1994
• Eleitorado estimado, por região
• Zonas, seções e municipios,
por região
• Relação dos partidos pollticos
com registro definitivo,
provisório ou em andamento
• Calendário eleitoral de 1994
até 2009

Detelles 1994, Lei n° 8.713, de 30
de setembro de 1993,4 mais um dos
instrumentos com que conta a Nação

brasileira para consolidar este momento
democrático que vivemos.
INFORMAÇÕES E VENDAS:
Irnpronsa Nacional, SIG, Cluactra 6, Loto 900
CEP: 70604930, Brunia, OF.
Cana P0054 30500. FAX: (051)313-9528
Telolonon: (061)226-2586 o 313.9523.

160
160
160
160
160
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

Original com Impressão Reduzida
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Ministério da Aeronáutica
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GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 919 17/044, DE 6 DE JANEIRO DE 1994
Desativa o Grupamento TASA da Pará de
Minas (GTA-PMI).
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O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, no
uso de suas atribuições regulamentares, tendo em vista o disposto no
artigo 79, inciso II, do Decreto na 60.521, de 31 de março de 1967, com
redaçáo dada pelo Decreto n a 83.146, de 07 de fevereiro de 1979 c
considerando o que consta do Processo H Ser Na 35-01/3456/93, resolve:

„... —... .—

Art 1 9
Desativar o Grupamento TASA de Pará de Minas - COAP91, no Municipio de Pará de Minas, Estado de Hinos Gerais.
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Art 2 9
Esta Portaria entrará co, vigor ná data de sua
publicaçáo, revogada a Portaria N a 701/063, de 21 de setembro de 1992 e
demais disposições
contrário.
LOLIO VIANA LOBO
(Of. 09 5/94)

COMANDO GERAL DO AR
V Comando Aéreo Regional

eaércerreaçaw

C•01.

DESPACHOS

,,,,,
Tendo em vista a justificativa contida no Processo 50072/SLIC/93, referente i"
Dispensa de Licitação prevista no Inciso VIII do Ari 24 da Lei 8.666/93, para despesa
cal Serviços telefénicos na Cia. Riograndense de Telecomunicaçãe
s, ficha 012, resolvo
considerar dispensada a Licitação no valor total de CRI 1.200.000,00 (Hun milhão e du
lentos mil cruzeiros reais).
CEZAR NEY 881110 DE MELLO - Cel Av
Ordenador de Despesas
Ratifico a dispensa acima, nos termos propostos, baseado no parecer do Assessor Jurídico desta CM, de acordo com o disposto no Art 26 da Lei 8.666/93 e Art 70 do
Decreto 449, de 17 de fevereiro de 1992.
Canoas-RS. 02 de dezembro de 1993.
Moi 8rig do Ar - HERMES MOREIRA
Comandante
Tendo em vista a justificativa contida no Processo 00073/SLIC/93, referente i
Dispensa de Licitação prevista no Inciso VIII do Art 24 da Lei 8.666/93, para despesa .
com fornecimento de energia elétri
ca na Cia. Estadual de Energia Elétrica, Ficha 013,
resolvo considerar dispensada a Licitação no valor total de CRI 648.248,00 (Seiscen tos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito crszefrOS reais).
CEZAR NEY BRUTO DE MELLO - Cel Av
Ordenador de Despesas
Ratifico a dispensa acima, nos termos propostos, baseado no parecer do Assessor jurídico desta OM, de acordo com o disposto no Art 26 do Lei 8.666/93 e Art 70 do
Decreto 449, de 17 de fevereiro de 1992.
•
Canoas-RS, 02 de dezembro de 1993.
Md (ir% do Ar - HERMES MOREIRA
Comandante
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RET/eICAÇÃO
Na Penaria MS:SAG n° 289193, pubScada no Diário Oficial do União de 07 de Janeiro
se lb: 30 de Janeiro de 1993, lela•se: 30 de dezembro de 1993.

00

1994, onde

(919 17.288 - 10-1-94 - CRI 29.800 OC)
(Of. n9 6/94)

Ministério da Saúde

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO
RETIFICAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA N9 269, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993

O Secretario de AdmInistraçào Geral do 1015151660 da Saúdo, no uso tie suas
atribuições Azoais a tendo entvlsta o disposto na Ponana MEFP n° 124,40 10 de reverem° de 1992, e
subdolmgação de competência do que trata a Portaiia AIS n° 309. do 24 de março do 1992, resolve:

Promover na tonna dos anexos I e II a esta Portaria, desde que respeitados os
limites previstos no artigo 57. § 3°, da Lei e° 8 447, de 21 do julho de 1992 (1_00), a alteração do
Quadro do °atalhamento da Despesa do Ministeno da Saudo, publicado em Conformidade com a
Portaria SEPLAN/PR n°390. do 25 do maio de 1993.
•

SEBASTI10

CARLOS

ALVES TiTIO

Na publicação do DOU na 250, de 31/12/93, seção I, págs. 21509/21510
o
onde se lê: Portaria n a 99, de 30 de dezembro de 1993.1 - Aprovar
Plano de Trabalho dos recursos consignados na Lei n a 8.652. de 29.04.93.
Decreto n a 845, de 28.05.93, originário da Unidade Orçamentária na
36.203, conforme detalhamento a seguir: processo INAN n a 25350.000852 /
93 - Secretaria de Saúde do estado do Espirito Santo, CGC n a 27.080.6045/
0001-96. IV - Os recursos serão depositados em conta vinculada e especi
fica no Banco do Brasil S/A, não podendo ser transferidos para outra
instituição, vedada a sua utilização de forma diversa da estabelecido
na legislação federal, bem como no Plano de Trabalho. Leia-se: Portaria
n a 99, de 30 de dezembro de 1993. I - Aprovar o Plano aá—TVíba/ho dos
de
recursos consignados na Lei n a 8.652, de 29.04.93, Decreto na 825,
deta
28.05.93, originário da Unidade Orçamentár
ia n a 36.203, conforme
lhamento a seguir: Processo INAS n a 25350.000852/93 - Secretaria de Salí
rE.
de do Estado do Espirito Santo, CGC ne 27.080.605/0001-96. IV - Os
d5
cursos serão depositados em conta vinculada e especifica no Banco
Brasil S/A, não podendo ser transferidos para outra instituição finan
,-eira, vedada a sua utilização de forma diversa da estabelecido na 1Z
gislação federal, bem como no Plano de Trabalho.

100. sn9 8/94)

•
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
PORTARIA NO 17, DE 6 DE JANEIRO DE 1994
O PRESIDENTE DA FUNDAM) NACIONAL DE SAODE, no uso de
suas atribulacs lesais, de acordo co. o disposto no Decreto-Lei 288,
de 25.62.67, nas Leis no(s) 8.666, de 21.66.93 e 8.211, de 22.07.91, no
que couber, no Decreto no 93.872, de 23.12.86, na Instrudo
Normativa/87N no 82, de 19.64.93, no que couber, e no q ue consta do
Processo no 25116.863581/93-50, resolve)

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

Ratifico a presente Inexigibilidado de Licitação,condo em vista a anrovatSo do Diretor de Administração do Campos.
Rio de Janeiro,30 de Dezembro de 1993
DALTON HARTO HAMILTON
Vice-Preaidente
Desenvolvimento Institucional
(Of. n9 18/94)
DESPACHOS

I - A p rovar o Plano de Trabalho dos recursos
consi g nados na Lei no 8.652, de 29.04.93, ao Nunici p lo de Wenceslau
arta - PR, COC no 76.926.818/0661-92, no valor de CRS 1.856.256,69
Cuim millao oitocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta
cruzeiros reais), objetivando a execudo do projeto de construdo de
médulos sanitários com fossas sépticas no municf p lo, de acordo com o
Plano de Aplicado constante do p rocesso acima mencionado, publicado no
Anca° I a esta Portaria.

Processo 09 25380.008856/93-45
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via Importação, de agitador lateral da firma fabricante Harder Scientifle Instrumento através de seu exportador Prolab Sales Inc, enquadrada no "caput"
do art. 25, da Lei n9 8.666/93, baseado no parecer da Procuradoria Ge
ral.

I/ - A transferência dos recursos de q ue trata o Item
anterior *cri efetivado desde q ue haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1994
CLAUDIO TADEU DANIEL RIBEIRO
Diretor do Instituto oswaldo Cruz

III - A consignado, o sapinho da despesa e a liberado
dos recursos a que se refere o item I, do originários da Unidade
Transferencia
no 36211 - 136760448116264157
Orçamentária
Munic( p loa/Inveatleentos. Elemento de Despesa no 454842, conforme Nota
de Empenho no 93NE61499. de 19 de outubro da 1993.
IV - D p eríodo de Execudo do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V - Os recursos sar g o depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil 8/A, nWo podendo ser transferidos para
outra instituido financeira, vedada a sua utilizado de forma diversa
da estabelecida na legislado federal, bem mimo no Plano de Trabalho.
V/ - Caber& ao De p artamento de OperseDes - DEM. ou a
exercer • fiscalizado • acom p anhamento das actas
quem ele
previstas para execuc g o do sub-projeto Indicado, de modo a evidenciar a
boa e regular a p licado dos recursos transferidos.
VII - Os beneficiários das transferências de que trata o
art. 26, pará g rafo 20 eeeeee ntarrio. até o último dia dti/ do els de
fevereiro do ano subse q üente ao do recebimento, a com p rovado do bom e
regular
dos recursos da Unilio, mediante ...... ntado dos
relatarias constantes dos anexos I/I, IV, V e VI da IN no 62, de 19 de
abril de 1993.
V/// - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das a p licaceas financeiras
realizadas, serio devolvidos à Fundado Nacional de Sadde no prazo
laprorrogivel de 30 (trinta) dias. • contar do término da cacaueiro do
objeto.
/X - Os recursos serão mantidos em conta bancária
especifica, somente sendo p ermitidos sa q ues para o p a g amento de
despesas p revistas no Plano de Trabalho, ou p ara a p licado no mercado
financeiro, nos casos em que o convenente for ' Estado, Municrplo,
Distrito
Federal, suas 'entidades da Administrado Indireta
ou
orgsnizaeBes particu .
.

Ratifico a presente enexigibllidade de licitação, tendo em vista a apro
vação pela Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.
Vice-rresidente de Pesquisa
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1994
ELDI DE SOUZA GARCIA

Vice-Presidente de Pesquisa

Praceias° na 25380.009075/93-69
HommlogO a inexigibilidade de licitação, para a equitação, via importação de materiais de laboratdrio através da frima fabricante Polysclencoo INC., com fundamento no "caput" do Art. 25 da loi O 8666/93, bases
do no parador da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em viota a am
vação pela Diretoria do Instituto Dowaldo Cruz.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
EL6/ DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa
Proc..0 n z 25380.008631/93-25
Homologo a inexigibi/idade de licitação, para a aquieição, via importação de reagenteo o artefatoe do laboratOrio da marca Sigma através da
firma fabricante Sigma Chemical Company, com fundamento no "caput" do
Art. 25 de lei n z 8666/93, baoeado no parecer da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993
SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora do Administração

X - Fica estabelecido que os bens patrimoniais

p roduzidos ou ad q uiridos com os recursos desta transferencia, serio de
propriedade do beneficlirio apela declarado de incor p orado destes ao
seu patriaúnio.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicado.

CANDIPO JOSE SANTIAGO MORAES
ANEXO I

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista n &mut
vação pela Diretora de Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janelro s de 1994
ELO/ DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente do Pesquisa

5 - Plano de A p licado (CRS 1,66)
COSIDO

I NATUREZA DA DESPESA I
1
1

TOTAL

I CONCEDENTE I PROPONENTE
o

ESPEC/FICACWO

I

454942 ITransferkncla a Muni-% 1.856.259 i 1.856.258
1
Icrploslinvestimentos.1
TOTAL GERAL

Prote g e° n z 25380.008458/93-92
Homologo e inexigibilidade de licitação, para a aquioição, via importação de centrifuga do mesa table-top modelo Ct60 da marca Nissei-Sangyo,
xotar tipo Swirg modelo RT554 o eopectrofotOmetro ultra-violeta merca
Hitachi modelo 0-2000 através da frima fabricante Ritmai Sangyo CO.Ltda
com fundamento no "caput" do Art. 25 de lei n o 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

I 1.856.256 I 1.856.256 I

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 5.994

101. 09 6/94)

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswa/do Cruz

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DESPACHOS
PROCESSO:25380.009838/93-07
Homologo e preeento Inezigibilidade de Licitação,para contratação de serviços de ma
nutenção da Central de PABX Neridian E1-1,ineta/ada no Pavilhão Figueiredo de Vascon
loa co Campus da FIOCR12,pelo período de 1(um) ano,através da firmo fabricante ALCATEL TELECOMUNICAÇõES 5/A,miguedrada no °Caput" do art.25 da Lei 8.666/93,baseada no
parecer do Seção de Licitaçoas.em conformidade com a Procuradoria Geral.
Rio de Janciro,30 do Dezembro do 1993
JOSE RIBAMAR FERREIRA
Diretor de Adminietração do Compus
11/ . (f \f n .),.(f.uf s .1 4, t 00 J . ‘.

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apre
vação pela Diretoria do Instituto Osvaldo Cruz.

A4IXAJ

ZU

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de pesquisa
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Processo n 25380.008459/93-55
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de analizador de centilação modelo 1600 IR da marca Packard através
da firme fabricante Packard Instrument Company, com fundamento no . caput" do Art. 25 da lei n 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria
Geral.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Processo n 25380.009073/93-33
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação do ampolas congeladas contendo linhagens diversas através da firma
fabricante American Type Culture Collection-USA., com fundamento no
"caput" do Art. 25 da lei n 8666/93, bancado no parecer da Procuradoria Geral.

2

.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
, Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz

Ratifico a presente inexigibilidadc de licitação, tendo em neta a apro.
veçào pela Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apro
cação pela Diretoria do Instituto Cswaldo Cruz.

ELE DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Processo n R 25380.005831/93-16
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de microcomputadoree o seus respectivos aceesorios através da firma
fabricante Digital Equipamento Corporation, com fundamento no .caput.
do Art. 25 da lei n 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

.

Processo n 25380.007246/93-89
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquieição, via importação de unidade filtrante eeteril cartucho ION atreve n da firma fabricante Millipore Corporation com fundamento no ceput do Art. 25 da lei n.
8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

.

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz

.

.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
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DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em viste a aprovação pele Diretoria do Instituto Oewaldo Cruz.

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

.

.

Processo n 25380.007242/93-28
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de kits de alisa para '114R'-Alpha Humano através da frima fabricante
Inno Genetice S.A., com fundamento no ceput do Art. 25 da lei n 8666
/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

.

.

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
DELIR C. GOMES H. SERRA FREIRE
Vice-Diretora, do Instituto Oswa/do Cruz
Ratifico a preeente inexigibllidade de licitação, tendo em vista
vação pela Diretoria do Instituto OeWaldo Cruz.

Rio de Janeiro, 5 cle janeiro de 1994

Processo n* 25380.008486/93-28
Homologo a inexigibi/idade de licitação, para a aquieição, via importação de materiais do laboratário da marca Sigma através da firma fabricante Sigma Chemicel Company com fundamento no caput do Art. 25 da lei
n 8666/93, baseado no perecer da Procuradoria Geral.

.

.

EL6I DE SOUZA GARC/A
Vice-Presidente de Pesquisa

.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993

a apr2

Rio de Janeiro, 5 do janeiro de 1994

•

SILVINA MARQUES' SANTIAGO
Diretora de Administração
Ratifico e presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a aprovação pela Diretora de Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994 .
SIAI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

Processo n 25380.009078/93-57
Homologo a inexigibi/idade de licitação, para a aquisição, via importação de suportes de micro-platinas através da frisa fabricante bica
Aktiongesellechaft, com fundamento no "capite" do Art. 25 da Sei O 8666
/93, bando no parecer da Procuradoria Geral.

o

Processo n 25380.009423/93-43
Homologo a inerigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de materiais da laboratório da marca Sigma atravée da frima fabricante Sigma Chemical Company, com fundamento no caput" do Art. 25 da
lei n 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

.

.

Rio da Janeiro; 5 de janeiro de 3.993

Rio de Janeiro, 5 da janeiro de 199.4

SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora de sadminlatracão

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Osvaldo Cru%
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a nom
vação pela Diretoria do Instituto Osweldo Cruz.

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em viste a aprovação pela Diretora de Adainistração.
Rio

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
rut5/ DE SOUZA GARCIA

Vice-Presidene de Pesquisa

ELO' DE SOUZA GARCIA
- Vice-Presidente de Pesquisa

.

.

Processo n 25380.008280/93-52
Hoeologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação do ~gentes através da frisa fabricante Shimadzu Corporation, com
fundamento no "caput do Art. 25 da lei n 8666/93, baseado no parecer
da Procuradoria Gerei.

.

.

Processo n 25380.009104/93-65
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de sistema modular de proceseo e analize de imagem marca Nontron
ildanalyee atreves da ftima Cari. Zeise do Brasil Ltda, com fundamento
no "caput do Art. 25 da lei n . 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

g

.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswa/do Cruz

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretoria do Instituto Cswaldo Cruz.

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo
nação pela Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
'ELO/ DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELOS DE SOUZA.GARCIA

em vista a aput

•

Processo

O e380.009077/93-94

ow•- •••••••,...,. e,reir:r.ce,TT —TT-rT,r+n,TeYo4r~g44.9i-i4,41~4,,,Ta-. Te-c.cliti¥42~~144.441~-14.~hemil.¥1.14124g4~4.4.ce.~2447°-T.
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ção de materiais de laboratório através da firmo fabricante Tho.as
Scientific, com fundamento no "capei" do Art. 25 da lei :1 2 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Ratifico a presente Inerigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretora de Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELÓI DE SOUZA GARCIA
Vi ce-Presidente de Pesquisa

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

Proceeeo n . 25380.006909/93-39
Homologo a inexigiblidade de licitação, para a contratação, de serviços
técnicos de manutenção, verificação, ajustes, calibração geral e teste
geral a serem executados no equipamento Epics 751-System-modelo 2563,
citOmetro de fluxo, pela empresa Coulter E/etronics Indástria e Comércio Leda, com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n . 8666/93, bases
do no parecer da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Processo n . 25380.008483/93-30
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de reagentes através da firma fabricante Boehringer Mannhein, com
fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n . 8666/93, baseado no parecer
da Procuradoria Geral.
Ria de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em viste a apr2
vação pela Diretoria do Insti s uto Oswaldo Cruz.
Tilo de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELOS DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

EL6I DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa
Processo n . 25380.009277/93-91
Homolbgo a inexigibilidade de licitação, para a aquieição, via importação de reagentes através da firma fabricante Perkin Elmer Corporation,
com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n . 8666/93, baseado no par2
cem da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993
SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora de Administração

Processo n 2 25380.009074/93-04
Homologo a inexigibilidade de licitação, paro a aquisição, via importação de acessórios para microscopia através da firma fabricante Electron
Microscopy Sciencee/USA, com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n.
8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista e apr2
vação pela Diretora de Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.
•

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELóI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

Processo -e 8 25380.002498/93-94
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação do acessórios do eletroforese através da frisa fabricante Sigma
'Chemical Company-USA., com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n.
8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Geral.

Processo n . 25380.008536/93-02
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de reagentes da marca Sigma através da firma Sigma Chemical Company
com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n* 8666/93, baseado no pare
cem da Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 5 de jaàeiro de 1993
SILVINA,HARQUES SANTIAGO
Diretora de 'Administração
•

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretora de Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

ELO' DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

DELIR C. GOMES M. SERRA FREIRE
Vice-Diretora do Instituto Oswaldo Cruz
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a aprg
vação pala Diretoria do Instituto Oswaldo Cruz.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Processo n 2 25380.008248/93-40
Homologo a inexigibi/idade de licitação, para a aquisição, .via importação de máquina de gelo marca Thomas através da firma exportadora Thomas
Scientific Company, com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei 5 2 8666
/ 9 3, baeeado no parecer da Procuradoria Geral.

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993
SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora de AdmInIstracão

Proceseo n . 25380.008693/93-82
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquisição, via importação de reagentes atravée da firma exportadora Thome. Scientific Company
com fundamento no "caput" do Art. 25 da lei n . 8666/93, baseado no par2
cor da Procuradoria Geral.

Ratifico a presente inexigibilidado de licitação, tendo em vista a apr2
vação pala Diretora de Administração.
Rio de *Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa

SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora de Administração
Ratifico a presente inexigibilidade de íicitação, tendo em vieta a apr2
vação pela Diretora do Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994
ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa
Proceseo n e 25380.008198/93-73
Homologo a inexigibilidade de licitação, para a aquieição, via importação de western blot da pont/cambridge biotech através da firma fabricante E.I. Ou Pont de Nemours 6 CO INC., com fundamento no "caput" do
Art. 25 da lei n . 8666/93, bancado no parecer da Procuradori a rc-al.

Processo n 2 25380.009015/93-37
Homologo a inexigibilidade do licitação, para a aquisição, via importação de pipetas da marca Gilson através da firma fabricante Gilson Medical Eletronics (FRANCE) S.A., com fundamento no "caput" do Art. 25 da
lei n . 8666/93, baseado no parecer da Procuradoria Gera/.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993
SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora de Administração
Ratifico a presente inexigibilidade de licitação, tendo em vista a apr2
vação pela Diretora de Administração.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1994

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1993
SILVINA MARQUES SANTIAGO
Diretora. de Administração

(Ofs.

095 4)

e 22/94)

ELOI DE SOUZA GARCIA
Vice-Presidente de Pesquisa
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Processo no 25380.008993/93-16
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
Homologo a presente inexigibilidade de licitação sobro aquisição de rotavapor modelo 8-114/A ref. 32404 e seus acessórios da firma fabricante
Buchi Laboratoriums /cobrai/c AG., através de sua representante exclusivo
Micronal S/A, enquadrada no Inciso I do Art. 25 da Lei no 0.666, baseada no parecer do SEAC e Procuradoria Geral.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1993.
ECOAR DOS SANTOS PINHEIRO ".
Diretora de Far-Manguinhos
Ratifico a inexigibilidade de licitação tendo em vista aprovaçãp da Di
retoca de Far-Manguinhos.
Rio de janeiro. 28 de dezembro de 1993
EDUARDO VIEIRA MARTINS
Vice-Presidente de
Produção e Desenvolvimento
Tecnologico
(Of. no 26/94)

SEÇÃO 1

419

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Administração Patrimonial
DESPACHOS
Processo nO 35000.037159/93-64. APROVO a Dispensa de Limitação n02331/93
para a despesa com participação de servidor em Curso de Aperfeiçoamento
e Administração Pública e AUTOR/20 a despesa no valor total de CR$
1.032.500,00(Hum milhão, trinta e dois mil, e quinhentos cruzeiros reais), em favor da F080AÇA0 GETOLIO VARGAS. Fundamento: Inciso XIII
do
artigo 24 da Lei no 8.666/93, e item KV, Letra "a", Título VI, Capítulo
I, Parte I das Disposições Gerais da CAN, bem como o recolhimento
de
caução.
Em 30 de dezembro de 1993
ARNALDO NOGUEIRA DE LIRA
Chefe do Núcleo Executivo de Administração Patrimonial
Substituto
RATIFICO o ato acima nos termos do artigo 26 da Lei no 8.666/93 e, ?ioda, DETERMINO a publicação coniunta dos atoe no DOU.
Em 30 de dezembro de 1993
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA
Diretor de Administração Patrimonial
(Of. n9 13/94)

Ministério do Trabalho

Superintendência Estadual no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração Patrimonial.

DELEGACIÁREGIONAL DO TRABALHO NO PARÁ

DESPACHOS

DESPACHO DO DELEGADO

PROCESSO 59 3530/.142445/83-38, APROVO o presente Processo em favor da Firma O GLOBOEMPRESA JORNALTSTICA LTDA., para o período de 06 (seis) meses e AUTORIZO° despesa glo
bal no valor de C8$22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinqUenta cruzeiro?
reais), de conformidade com o artigo 25 da Lei n? 8.666/93.

Homologo o Quadro de Pessoal Organizado em Carreira, ou Plano
de Carreira denominado pela requerente ALBRAS - Alumínio Brasileira S/A,
inscrita no CGC/MF NO 05.053.020/0001-44, estabelecida em Barcarena/Pa,
com vigência de janeiro de 1993, constando de 02 (dois) volumes cujas fo
lhas vão rubricadas.

Em 27 de dezembro de 1993
REINALDO Atevao
Chefe da Divisão de Suprimentos
e Serviços Gerais

(NO 17.294 - 10-1-94 - CR$ 11.920,00)

RATIFICO o Ato °CUM mencionado, nos termos do artigo 26 da Lei n9 8.666/93.

Ministério da Previdência Social

ADILSON ROGRIGUES
Coordenador de Administração
Patrimonial

•
.n- n1

GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 28 de dezembro de 1993

PROCESSO N? 35301.142338/93-28, APROVO o presente Processo em favor da Firma N. 5. ril
CROELETRONICA LTDA., e AUTORIZO a despesa global no valor de C8$397.843,00 (trezenta.
o noventa e sete mi), oitocentos e quarenta e três cruzeiros reais), de conformidade
com o artigo 25 da Lei n9 8.666/93,

REFERENCIA, Processo no 35411/009426/89 - CAD-1093980 - INTERESSADO:
UNIPAC - Indústria e Comércio Lida - ASSUNTO, Débito PrevidenciAri0 Salário Maternidade. - Aprovo o Parecer MPS/CJ/140 294/93, da Consultoria Jurídica, em consecgiência, evoco o presente para o fim de tornar sem efeito o Acórdão no 30 GTu-109/92 do CRPS e restabelecer a
Resolução no 2e JRPS/SP no 0059/90 o Acórdão no CRPS - 2a Tu/0578/90,
que ratificou o débito constante da NFLD no 132200/89.
REFERENCIA: Processo no 35183.018059/89 - HELD NO 44.202/89 - INTERESSADO: CLUBE CURITIBANO - ASSUNTO Débito Providenciei/10 - Avocat6ria ministerial - Aprovo o Parecer MPS/CJ/NO 295/93 da Consultoria
Jurídica, em conseq0ência, evoco o presente para o fim de tornar sem
efeito o Acórdão 18 TU-769/91 do CRPS e restabelecer a Resolução
JIRPS/PR nO 1917/90 que ratificou o débito constante da RELU nO
44202/89.

Em 28 de dezembro de 1993
REINALDO ALEVADO
Chefe da Divisão de Suprimentos
e Serviços Gerais
RATIFICO o Ato acima mencionado, nos termos do artigo 26 da Lei n? 8.666/93.
ADILSON RODRIGUES
Coordenador de Administração
Patrimonial
(Of n9 13/94)

REFERENCIA: Processo no 35426/037744/89 - CAD-/51645 -INTERESSADO:
USTMA FANTA (lInTA 9/1 - tPmIflTfl, Débito providencia-rio - salino maL,rniJaue. Aprovo o Parecer MPS/CJ/th; 296,93, da Consultoria Jurídica, em conseqüência, evoco o presente para o fim de tornar sem
efeito o Acórdão no GTu-291/92 do CRPS e restabelecer a Resolução nO
28 JRPS/SP no 1354/90 e o Acórdão n o CRPS-20 Tu/1113/90, que ratificou o débito constante da NFLD no 90798/89.
REFERENCIA: Processo no 35482.000855/89 - CAD 169323 - INTERESSADO:
CERVEJARIA KAISER SA0 PAULO S/A. - ASSUNTO: débito previdenciário salino maternidade, - Aprovo o Parecer MPS/CJ/N0 297/93, da Consultoria Jurídica, em conseqdência, evoco o presente para o fim de tornar sem efeito o Acórdão no 30 GTu-313/91 do CRPS e restabelecer a
Resolução 50 18 JRPS/SP nO 1482/90 e o Acórdão 09 CRPS-20 Tu/1147/90,
que ratificou o débito constante da NFLD n0 87897/89.

SÉRGIO CUTOLO DOS SANTOS
¡Of. no 5/94)

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 22 de dezembro de 1993
263/5E0
1.
- Outorgar, em caráter
Precário, à 616 . PHONE COMERCIO E SERVIÇOS DE RADIOFONIA NOVEL LTDA,
no Cadastro de Contribuintes sob o no 66.970.22910000-67,
inscrita
p ermissão p ara ex p lorar o Servico Limitado Utilizando Sistema,
Troncalizado de Radiocomunicacões em PORTO ALEGRE/RS, até 22 de
dezembro de 0998, ficando consignados 20 (vinte) monocanais, grupos
01, 02, 03 e 04 do bioco 04, da Portaria no 1273, de 10/09/93.
(Processo 09 53000.007879/931
No

e-, s-yetaep
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199 264/SFO
- Outor g ar, em caráter
p recário, à AIR-PHONE COMERCIO E SERVICOS DE RADIOFONIA NOVEL LIDA,
no Cadastro de Contribuintes sob o n2 66.970.22910001-67,
inscrita
permissão p ara
ex p lorar o
Serviço Limitado Utilizando Sistema
Troncatizado de Radiocomunicações em BELO MORIZONTE/MG, até 22 de
dezembro de 19911, ficando consignados 20 (vinte) monocanals, grupos
O/, 02, 03 e 04 do bloco 04, da Portaria n4 1273, de 10/09193.
(Processo n2 53000.007660/931

NO 265/SFO
- Outor g ar, em caráter
Precário, à AIR-PHONE COMERCIO E SERVICOS DE RADIOFONIA MOVEI LIDA,
no Cadastro de Contribuintes sob o no 66.970.229/0001-67,
inscrita
Serviço Limitado Utilizando Sistema
explorar o
Permissão para
Troncalizado de Radlocomunicacaes em RECIFE/PE, ate 22 de dezembro de
1998, ficando consignados 20 (vinte) monoçanais, gru p os 01, 02, 03 e
do bloco 04, da Portaria no 1273, de 10/09/93.
04
(Processo no 53000.007658/93)
- Outorgar, em caráter
NO 266/SFO
Precário, à A1R-PMONE COMERCIO E SERVIÇOS DE RADIOFONIA NOVEL LTDA,
no Cadastro de Contribuintes sob o no 66.970.22910001-67,
inscrita
Permissão p ara explorar o Serviço Limitado utilizando Sistema
Troncalizado de Radlocomunicacões no RIO DE JANEIRO/RJ, g té 22 de
dezembro de 1998, ficando consi g nados 20 (vinte) monocanais, grupos
01, 02, 03 e 04 do bloco 04, da Portaria 1273 de 10/09/93. O
licenciamento das
estações fica condicionado ao cum p rimento do
disposto no item II/ da Portaria 1273, de 10/09/93, alterado peta
de
16/09/93.
(Processo
Portaria
1341,
no
53000.007659/93)
1/9 267/pF0
- Outorgar, em caráter
Precário, à AIR-PHONE COMERCIO E 5ERVICOS DE RADIOFONIA NOVEL LTDA,
Inscrita
no Cadastro de Contribuintes sob o n2 66.970.229/0001-67,
Permissão p ara
ex p lorar o
Servico Limitado utilizando Sistema
Troncatizado de Radiocomunicacões em CURITI8A/PR, até 22 de dezembro
de 1998, ficando consignados 20 (vinte) monocanais, gru p os 01, 02, 03
e 04 do bloco 04, da Portaria 1273 de 10/09/93. O licenciamento das
estações fica condicionado ao cum p rimento do dis p osto no item III da
Portaria 1273. de 10/09/93, alterado Peta Portaria 1341, de 16/09/93.
' (Processo no 53000.007661/93)

NO 268/5E0
- Outor g ar, em caráter
Precário, à 5 O I!
COMERCIO E SERVICO5 DE RADIOFONIA MÓVEL LTDA,
inscrita
no Cadastro de Contribuintes sob o nO 73./46.060/0001-90,
p ermissão Para ex p lorar o Serviço Limitado Utilizando Sistema
Troncalizado de RadIocomunicações em PORTO ALEGRE/RS. até 22 de
dezembro de 1998, ficando consignados 20 (vinte) monocanais, grupos
01, 02, 03 e 04 do bloco 05, da Portaria no 1273, de 10/09/93.
(Processo nO 53000.007883(93)

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

SECRETARIA DE SER VIÇOS DE COMUNICAÇÕES
Telecomunicações de Minas Gerais S/A
Diretoria Administrativa
DESPACHO DO MINISTRO
Eu 7 de janeiro de 1994
1X.AS0-3:,0075/94
Ratifico INEX/L/BILIDADE de licitação para aquisição dos materiais a
seguir relacionados, da empresa MAMA LTDA, no valor estimado de CR$
6.370.940,00, com base co artigo 25, iniciou I, da Lei n2 8666/93
resina para bloqueio de pressurização RP-6007.
Esclarocimentos adicionais poderão ser obtidos com Sr. Aldo, tal:
I11 9)) 229-2558
ALBERTO PINTO COELHO JONIOR
(Of. n9 6/54)

Divisão de Manutenção de Sistemas
DESPACHO DO GERENTE
Ratifico a situação de inexigibilidade para: 15reparo de 01 translador
de canal, no valor estimado de CR$36.905,00, junto à CELULAR TELEFONIA
E TELECOMUNICAÇOES: 21reparo de O/ Sweep Oscillator HP-8620A, no valor
estimado de CR$568.085,00, junto à EDISA INFORMÁTICA; 3/reparo de 04
Fontes EFOT-B, no valor estimado de CR$172.088,00, junto à PROmON ELE
'MONICA LIDA, nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/93.
RATIFICO:
RICARDO HENRIQUE DE MELLO FONSECA
(Of. n9 5/941
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NO 271/SFO
-Outorgar, CRI caráter
p recário, à 5 O U
COMERCIO E SERVIÇOS DE RADIOFONIA NOVEL LTDA,
Inscrita
no Cadastro de Contribuintes sob o no 73./46.060/000/-90,
ex p lorar o
Permissão p ara
Serviço Limitado utilizando Sistema
Troncalizado de Radiocomunicacões no RIO DE JANEIRO/RJ. até 22 de
dezembro de 1998, ficando consignados 20 (vinte) monocanais, grupos
01, 02, 03 e 04 do bloco 05. da Portaria 1273 de 10109193. O
licenciamento das
estacões fica condicionado ao cump rimento do
disposto no item III da Portaria 1273, de 10/09/93, alterado pela
Portaria
134/,
de
16/09/93.
(Processo
no
53000.007880/93)
IRO 3.972-4
11/9 3.973-2
(1/9 3.974-0
109 4.029-3
(199 3.971-6
11/9 3.975-9
(09 3.976-7
(509 3.977-5
HW 3.978-3

7-1-94 - CRI 5.873,00)
7-1-94 - CR$ 5.873,00)
7-1-94 - CRI 5.873,00)
7-1-94 - CR$ 5.873,001
7-1-94 - CR$ 5.873,00)
7-1-94 - CRI 5.873,001
7-1-94 - cn4 5.873,00)
7-1-94 - CR$ 5.873,00)
7-1-94 - COO 5.873,001

GEOGRÁFICO BRASILEIRO
Os temas históricos brasileiros
em tinta publicação trimestral
que reine estudos,
documentos, conferèncias,
reuniões e toda a produção
cientifica do IHGB.

N9 269/SFO
- Outorgar, em caráter
p recário, à 5 O tJ
COMERCIO E SERVICOS DE 9A010FONIA MÓVEL LIDA,
inscrita
no Cadastro de Contribuintes sob o n4 73.146.060/000/-90,
p ermissão p ara ex p lorar o Serviço Limitado Utilizando Sistema
Troncatizado de Radiocomunicações em BELO MORIZONTE/MG, até 22 de
dezembro de 1998, ficando consignados 20 (vinte) monocanais, grupos
01. 02, 03 e 04 do bloco 05, da Portaria n9 1273, de 10/09/93.
•
(Processo nO 53000.007884/93)
NO 270/SFO
- Outorgar, em caráter
p recário.à5OU
COMERCIDESERVICOS DE RADIOFONIA NOVEL LIDA,
inscrita
no Cadastro do Contribuintes sob o no 73.146.06010001-90,
p ermissão p ara
ex p lorar o
Serviço Limitado utilizando Sistema
Troncalizado de Radiocomunicações em CURITIBA/PR, até 22 de dezembro
de 1998, ficando consi g nados 20 (vinte) monocanais, g ru p os 01, 02, 03
e 04 do bloco 05, da Portaria 1273 de 10/09/93. O licenciamento das
estacões fica condicionadwao cum p rimento do dis p osto no item /II da
Portaria 1273, de 10/09/93, alterado pela Portaria 1341. de 16/09/93.
(Processo no 53000.007882/93)

REVISTA DO
INSTITUTO HISTÓRICO E

e•,. e, • ev,

INFORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional,
Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900 Brasllia, DF
Telefones: 1061/306-25960313.96)3.
313-9613.
Foça seu pedido pelo Rnernholso Postal.

Sujeito á majoraçao sem aviso prévio.
Preço: CR$ 665,00 Não incluidas despesas cora remessa.

e
s0"'rs

12101511
DA MANEEI

S.°

E DO AJERLSCISIE

ESTATUTO -I
DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
Preço: CR$ 300,00
sujeito à majoração sem aviso prévio.
Não incluídas despesas com remessa.

HUGO 00900,EA0
IN FORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: 1061) 226-2586 e 313-9613
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.
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Ministério dos Transportes
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 99 6, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
A mINISTRA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 87, parãgrafo único, inciso I/, da
Constituicão, e tendo em vista o disposto no art. 61 do Decreto No
98.973, de 21 de fevereiro de 1990 (Regulamento do Transporte Ferroviã
rio de Produtos Perigosos), resolve:
Art. 10 Prorrogar o prazo estipulado na Portaria MINERA
No 134, de 28/06/91, publicada no Diário Oficial da União de 02/07/91,
Sacão I, pãgina 12802, referente ao cumprimento do disposto nos artigos
40 e 80, do referido Regulamento, para até 31/03/95.
Art, 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.
MARGARIDA COIMBRA DO NASCIMENTO
DESPACHO DA MINISTRA
Em 10 de janeiro de 1994
Processo n , 50000.007446/93-14. Interessada: REDE FERROVIÁRIA FEDERA..
s.A. - RFFSA. Assunto: Pedido de homologação de erradicação dos
trechos ferroviários com tráfego suspenso, compreendidos entre
Sobral-Camocim (SR.1); Jaguaribe-Carius (SR.1); Corinto-Diamantinu
(SR.2); Dia-Anápolis (SR.2); Goiania-Campinas de Golas (06.2); Hort:.
Florestal-Matadouro (SR.2); Azurlta-Velho da Taipa-Boa Deepacno
(SR.2); Jaguariaiva-Itararé (SR.5); Montenegro-Carlos Barbosa (SR.6,:
Alegrete-Ouarai (SR.6); Murundu-Paraiso (SR.8); Ponte Nova-parati...ia
(MB); Mina do Mato (SR.9) Sub-ramal da Mina União (SR.9); EF464
AuroliORO Mourão-S. João De/ Rei (SR.2); EF464 Tiradentes-Antônio
Carlos (SR.2); EF116/471 Soledade de Minas-Sapucai (SR.2); EF293 Dom
Pedrito-Arnour (SR.6); EF116 Basilio-Jaguar/to (SR.6); EF116 Antônio
Gonçalves-Iaçu (SR.7); EP 463 Três Rios-L1gaçáo (SR.B); e El 487
Itajal-Sao João de Agrolándla (SR.5). Despacho: Monologo, de acoreo
com o parágrafo único do art. 2 • , da Lei n . 6.171, de 9 do dezembro do
1974, nos termo. do PARECER CONJUR/MT n . 194/93, da Consultoria
Juridica deste Ministério, por Mim aprovado.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 50000.005585/92-51
INTERESSADA:
Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda
DESPACHO: Indefiro o
pedido do implantação/criação da linha Santa Rosa(RS)-Guar' ntã (MT)
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.011402/92-63
INTERESSADA:
Alvitur Viagens e Turismo Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantaCãO/criação da linha Bauru (SP) -Palmas (TO) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.004444/93-74
Prefeitura Municipal de Cidreira DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Tramando' (RS) - Florianópolis (SC) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto nO
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 20106.011609/88-4
INTERESSADA:
Assembléia Legislativa do Estado de minas Gerais DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Jundia1 (SP) - CambuI (MG)
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
n9 952, de 7.10.93.
PROà'ESSO ADMINISTRATIVO MT MB 50000.007933/93-97
INTERESSADA:
Eucatur-Emp.União Cascavel de Transp.eTurlsmoLtda DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Rio Branco/AC-São Paulo/si,
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 20106.005928/92-2
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação São Cristovão Lida
implantacao/criacao da linha DivinOpolis (MG) - Brasília (DF) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto nO
952, de 7.10.93.

INTERESSADA:
PROCESSO ADmiNISTRATIVO MT No 50000.005658/93-12
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Jamjoy Viação Ltda
implantacaO/criação da linha Palmas (TO) - Goiânia (GO) com
base 1,J art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 29000.030634/91-06
INTERESSADA:
Viação VOL Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Juiz de Fora (MG) - Salvador (BA) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.006832/93-44
INTERESSADA:
Viação Pássaro Verde Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de .
implantação/criação da linha Ubã (MG) - Brasília (Dl) com
MARGARIDA COIMBRA DO NASCIMENTO
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
Seção PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 29000.004571/90-61
RETIFICAÇÃO
Transmil-Transporte e Turismo Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Na republicação dos anexos I e II no D.O.U. de no 6, de 10.01.94,
com
implantação/criação da linha
I, pãg. 360, onde se lõ: Portaria no 1.054 de 29 de dezembro de 1993,
Unal (MG) - Santo André (SP)
leia-se: Portaria nO 1.051, de 29 de dezembro de 1993.
base no art. 175 da Constituicão Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
(Of. nO 70/94)
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 20112.001032/92-1 INTERESSADA:
Viação Lontra-Transe.Coletixo de Passas.° Turismo DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantacao/criaçao da linhaAragua/na/TO-Serrados Carajás/PA
SECRETARIA DE PRODUÇÃO
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
Departamento de Transportes Rodoviários
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.004416/93-39
DESPACHOS DO DIRETOR
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Tut Transeortes Ltda
Em 30 de dezembro de 1993
iffiplaniaçaó/criação da linha Vilhena (RO) - Sinop (MT) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.007429/92-14
INTERESSADA:
95), de 7.10.93.
Jamjoy - Viação Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Imperatriz (MA) - Palmas (TO)
com
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT N O 50000.004313/93-04
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
Tut Transeortes Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
952, de 7.10.93. implantacao/criação da linha Tangará da Serra (MT) - Vilhema (RO) Com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.002891/93-61
INTERESSADA.
Viação Graciosa Ltda
952, de 7.10.93.
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Pontal do Sul (PR) - São Paulo (SP) com
base no art. 175 da Constituicão Federal e nos termos do Decreto no
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.001796/93-03 INTERESSADA:
952, de 7.10.93.
Cucatur-Cmp.tinião Cascavel de Transp.e TurismottdaDESPACHO: Indefiro o
pedido
de Implantação/criação da linhaS.Luiz de 51.Belos/60-São Paulo/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.002890/92-07
INTERESSADA:
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
Viação Graciosa Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
nu 952, de 7.10.93.
implantação/criação da linha Paranaguã (PR) - Jaraguã do Sul (SC) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 50000.000925/93-19
INTERESSADA:
952, de 7.10.93.
Eucatur-Emp.União Cascavel de Transp.c TurismoLtdaDESPACUO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Ijui (RS) - Guarantã (MT)
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.002093/93-97
INTERESSADA:
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
Viação Graciosa Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
nO 952, de 7.10.93.
implantação/criação da linha Paranaguã (PR) - Florianõpolis (SC) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 20/12.000213/92-1
INTERESSADA:
Tocantins - Itecrrerte c Turismo Ltda
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.005586/92-13
DESPACHO: Indefiro o pedido de
/NTERLSSADA:
Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Palmas (TO) - Brasília (DF) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto nO
implantação/criação da linha santa Rosa (RS) - Canarana (MT) com
952, de 7.10.93.
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto nO
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.005588/92-49
INTERESSADA:
Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantacão/criação da linha medianeira (MO - Alta Flovesta(MT com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto :IQ
952, de 7.10.93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 50000.000926/93-73
INTERESSADA:
Eucatui-Lmp.União Cascavel de Transp.cTilrismoLtda DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Guarantã (tIT) - Teresina (PI)
com icse no art. 175 da Constituic7.o Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 29000.014964/91-91
INTERESSADA:
Expresso Maringá Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Alta Floresta (MT) - São Paulo (SP) com
base no art, 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto nO
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 20108.001250/92-3
iNTERESSADA:
Expresso Itamarati Lida
DESPACHO: indefiro o pedido de
implantação/criação da linha S.J.do Rio Preto/SP - Costa Rica/MS com
base no art. 175 da Constituicào Federal e nos termos do Decreto no
952, dc 7.10.93.
à•
5
•

PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 50000.007340/92-02 INTERESSADA:
Eucatur-Emp.União CascaveldeTranso.eTurismoltda DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Rio Branco/SC-Belo Horizonte/MG
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.002552/93-76
INTERESSADA:
Joallna Transportes Lida
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Petrolina (PE) - Sobradínho (BA) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto [1.2
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.007932/93-24 INTERESSADA:
Eucatur-Emp.União Cascavel de Transp.e TurismoLtdaDESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Porto Velho/RO-Rio de Janeiro/RJ
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7)10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT . NO 50000407053/93-93
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Jockeytur - Jockey Turismo Ltda
implantação/criacao da linha Juiz de Fora (MG)-Mangaratiba (RJ) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.008323/92-11
INTERESSADA:
Botelho e Souza Ltda - VIAÇÃO Rondes
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Imperatriz (MA) - Rordon (P5I com
base mo art. 175 da Constituição Federal e nos termos do DecLet, h,
952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.007829/92-94
Expresso Haia Ltda DESPACHO: indefiro o pedido de
implantação/criação da linha S.Luis de montes Belo/GO-Handerley/BA com
base no art. 175 da Constituicão Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.003918/93-51
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Expresso Princesa dos Campos S.A
implantação/criação da linha Curitiba (PR) - Chapeei,' (SC) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.003924/93-54
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Expresso Princesa dos Campos S.A
implantação/criação da linha Ponta Grossa (PR) - São Paulo (SP) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.003922/93-29
INTERESSADA:
Expresso Princesa dos Campos S.A DESPACHO: Indefiro O pedido de
implantação/criação da linha p onta Grossa/PR-São Paulo/SP V.ItararéCom
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 29000.030643/91-99
INTERESSADA:
Empresa Irmãos Teixeira Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Belo Horizonte (MG) - Piracicaba (SI') com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 29000.030638/91-59
INTERESSADA:
Viação VOO. Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Frei Inocencio(MG) - São Paulo (SP) Com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 29000.030632/91-72
INTERESSADA:
Viação VIL Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Gov. Valadares/MG-For do Iguacii/Pn com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.010126/92-52
INTERESSADA:
Ametista-Empresa Testa de Transp. Ltda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Tucumã (PA) - Neropólis (GO) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NR 50000.007339/92-15 INTERESSADA:
Eucatur-Emp. pnião Cascavel de Transp.e TurlsmoLtda DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Rio Branco(AC)-Brasilia (DF)
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
nO 952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 29000.028144/91-96
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Transportes Satélite Ltda
implantação/criação da linha Guarantã do Norte/MT-Brasilia/DF com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 20100.015312/90-2 INTERESSADA:
DESPACHO : Indefiro o pedido de
Expresso itamarati Lida
implantaçao/criaçao da linha São J.do Rio Preto/SP-Foz do iguaçã/PRcom
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 29000.030628/91-03
DESPACHO: Indefiro o pedido de
viação VDL Lida
implantação/criação da linha Tirrtéteo (HG) - são Paulo {SP) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.002892/93-24
INTERESSADA:
viação Graciosa Lkda DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantaçao/criaçao da linha Guaratuba (PR) - Ciudad dei Leste(PY com
base no art. 175 da Constituicào Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
MT N2 20/08.001249/92-5
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
txpruLíc itir,ríti Lid,
implantação/criação da linha São Paulo (SP) - Costa Rica (MS) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 51160.006587/93-7 INTERESSADA:
Expresso Nossa Senhora de Fátima Lida DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha p oços de Ca/das (MG)-Americana (SP) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 51290.000462/93-7
INTERESSADA:
Câmara Municipal do Corumbá
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha (MT) - São Paulo (SP) COm
base no art. 175 da Constituiço Federal e nos termos do Decreto nO
952, de 7.10.93.
Em 4 de janeiro de 1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO 942 20106.003929/91-3
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Associação Comercial de Aimorés
implantação/criação da linha
Aimorés (MG) - Rio de Janeiro(Ra)com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 51270.000435/92-1
INTERESSADA:
prde
rIZinurT=orte mredaná. ZSPA_C:r. Zru pedido
raW2g:%2
com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
n2
952, de 07.10.93.
•
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N I 51270.000432/92-27
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação Marna Turismo e Transp. Ltda
implantação/criação da linha Cons.Pena/MG-Cachoeiro do Itapemirim/EScom
52
base no art. 175 da Constituição Federal . e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO 942 50000.008144/93-81
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Expresso Continental Ltda
com
implantação/criação da linha Cururupu (NA) - Fortaleza (CE)
n2
base no art. 175 da Constituição Federa/ e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO 942 50000.003755/93-99
'
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação Nossa Senhora Aparecida Ltda
implantação/criação da linha
João Lisboa (MA) - Dom EllseU (PA) nos
n2
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 50000.005589/92-10
INTERESSADA:
Viação Nossa Senhora le Mediap elra Ltda nEr ....:,,,. :.:..ii,.., ,., pé.di,I.., de
implantação/criação da linha For do Iguaça (PR)-Altamira (PA) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.

INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2 29000.014602/90-10
DESPACHO: Indefiro o pedido de
- -. , .,,n2 Lrda
Rio Branco (AC) - Salvador (BA)
com
imp/antaçao/criaçau da 1.nha
n2
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MT No 20102.000608/92-6
INTERESSADA:
Transporte Brasileiro Lida
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Belém (PA) - Carutapera (MA) Com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto no
952, de 7.10.93.

INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO 942 50000.008138/93-80
Bragatur-Braga Transportee TurismoLtda DESPACHO: Indefiro o pedido de
com
implantação/criação da linha Fortaleza (Cl) - Araca2i1 (SE)
n2
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.003264/93-57
INTERESSADA:
Eucatur-Emp.UniãoCascavel de Transp.eTurismoLtda DESPACHO: Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Porto Alegre(RS)-Palmas(TO)
com base no art. 775 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 20112.000261/92-6
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Ponte Alta Transporte e Turismo Ltda
implantação/criação da linha P.Nacional/TO-Palmas/ S.dos Carajãs/PAcom
n9
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO MT NO 50000.003263/93-94
Eucatur-Emp.União CascaveldeTransp.eTurismo Lido DESPACHO: Inde(iro o
pedido de implantação/criação da linha palmas (TO) - São Paulo (SP)
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
INTERESSADA:
51310.000205/92-5
PROCESSO ADMINISTRATIVO N O
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Bomfim-Empresa Senhor do Bomfim Ltda
com
implantaçao/criação da linha Tobias Barreto (SE) - Caruaru (PE)
ne
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21 2 20115.000598/92-3
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Expreaeo Continental Ltda
imp/antação/criaçao da linha
São Luis (MA) - Viseu (PA)
com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
O
952, de 07.10.93.
INTERESSADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2 50000.009156/93-05
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação Rondônia Ltda
Velho (RO) - Fortaleza (CE) com
implantação/criação da linha O
base no art. 175 da Constituiço Federal e nos termos do Decreto
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADM/NISTRATIVO N 2
51170.003481/93-3
•
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação Penedo Ltda
implantação/criação da linha
Resende ,(RJ) - Arapel (SP)
com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952.. de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NT ER 50000.003265/93-10 INTERESSADA:
Eucatur-Emp.UniéoCascavel de Transp.eTurismoLtda DESPACHO, Indefiro o
pedido de implantação/criação da linha Santa Maria (RS)-Barreiras (BA)
com base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
no 952, de 7.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 212 20112.002796/9/-6
INTERESSADA:
Expresso São Luiz Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha
com
Brasilla (DF) - Rio Branco (AC)
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N e 20115.000256/92-5
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Expresso Continental Ltda
implantação/criação da linha Turiaçu (MA) - Belém (PA)
com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 50000.008081/93-64
INTERESSADA:
Viação Transpassos Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Grande (PB) - Calco (RN) com
base no art. 175 da Constituiço Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
•
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2 51250.000408/92-4
INTERESSADA:
F M Araujo Transp. Viação Transporte
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha
com
Montes Alto (MA) - Curupi (PA)
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N . 29000.003941/92-13
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação Piracicaba Limeira Ltda
implantação/criação da linha Piracicaba(SP)-Angra dos Reis (RJ)
C°15
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
os
952, de 07.10.93.
•
PROCESSO ADMINISTRATIVO N e 29000.003943/92-31
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Viação Piracicaba Limeira Ltda
implantação/criação da linha
com
Limeira (SP) - Curitiba (PR)
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 20115.000171/92-0
INTERESSADA:
DESPACHO: Indefiro o pedido de
Expresso Continental Ltda
implantação/criação da linha Cândido Mendes (MA) - Belém (PA)
com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952, de 07.10.93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N e 29000.003008/92-29
INTERESSADA:
Transur-Transp. Rgdoviério ('lansur Ltda DESPACHO: /ndefiro o pedido de
imp/antação/criaçao da linha
Juiz de Fora (MC) - Franca (SP) com
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos .do Decreto
ne
952, de 07.10.93.

SEÇÃO 1

PROCESSO ADM/N/STRATIVO MT Na. 51S11.9111313/93-26 e 541141.4161483/93ed.INTERESSADA: Reunidas S/A Transportes Coletivo5.DESPACH02 indefiro
os pedido de recursos de Inclusão do serviço provi ...trio Florianépolis
(BR) - Resistincia (RA), no (te. III do Edital de seleção para os
serviços re g ulares de temporada, par não se en quadrar co p arigrafo go.
do art. 48 do Decreto no. 952, de 7.11.93.
S/LV/0 CARACAS DE MOURA JdMIOR
(Ofs. nOs 4e6 a 10/94)

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
C.G.C.14.372.148/0001-61
BALANCETE PAU/MON/AL 600E0090/93
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Diaponibilidado.
Direito. Realizáveis Exorc.Saguinte
Deep.. Olrerldtra
AT/V0 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
Investlmonto

2.232.718.733,13
1.133.120.050,81
1.099.125.943,20
472.739,04
4.965.565,06
28.798.294.363,32
4.373.272,34
27.157.769.733,27
1.636.151.357,61
31.035.978.681,51

Imobilizado

Diferido
TOTAL OU ATIVO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
1.007.046.082,59
Financlamanto Interno
58.358.687,95
Fornocodoros
89.629.519,37
Obrigaçáo. Fiscais, Sociais e Trabalhistas
134.773.367,68
toroviaão p/Indonizaelias Trobelhletas
58.761.166,41
Doplielto Garantia Taxo Portuária
11.709.270,48
Outra. Exigibilldada.
653.734.070,70
EXIGíVEL A LONGO PRAZO
2.237.693.916,30
Imposto de Renda Oirorido Lei 8.200/91
655.176.400,50
Financiamento.
116.717.375,86
Protelai% o/Inclonizaçéos Trabalhistas
389.129.456,88
Outros Exigibilidade.
1.076.670.682,98
PATA/MUI° LIQUIDO
27.791.238.682,62
Capito/ Social
.1.320.762.982,32
Roaervo
23.070.066.790,17
Créditos Acionistao Controlador p/Aumonto Capital
4.181.867.118,95
Lucre (prejuízo) Acumulado
( 781.458.208,82)
TOTAL DO PASSIVO
31.035.978.6E11,51
Jongz FRANCISCO MEDAUAR
'1012 VIANA QUEIROZ NILSON DO ROSÁRIO RIBEIRO
°trator Presidente
Diretor Comercia/ e Finzincoiro ' CcorttrocbrEzntabliiriuda
cm~/cFc-en 5.900

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE PATRIMONIAL MENSAL - NOVEMBRO DE 1993
ATIVO

Circulante
Realizável longo Prazo
Ativo Permanente
Invesurnento
Irnobiluado
Total do Ativo
Circulante
Exigível a Longo Prazo
PatrimSnio Líquido
Capita! Realizado

78.599.081,66
87.200.588.630,47
PASSIVO

4.751.675.10103
90.602.414.905,96
117.648.107.610,671
Prejurzo Acumulado
114 225.905.608.401
Exorem Antenor
(3.422.201.922.27)
No Exercício
Total do 1.355iVO
ANTONIO CARLOS DA CUNHA - Contador CRCAJ 42.040.4.

2.417.122.032,65
15.585,60
87.279.187.712,13
89.696.325.330.38
9.109.887.249,33
2.880.455.682.73
77.705.982.398,32

11050,J5

89.696.325.330,38

(No 17.281 - 10-1-94 - CR$ 20.860,00)

Faça uma viagem no tempo

Conheça os primórdios da imprensa no Brasil ca engenhosidade das invenções que
marearam o inicio dessa atividade. que hoje faz parte do cotidiano de todos os brasileiros.

VISITE O MUSEU DA IMPRENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N . 20107.007274/88-2
INTERESSADA:
Auto Viação 1001 S„A
DESPACHO: Indefiro o pedido de
imp/antaçao/criaçao da linha
com
Tinviteo (MC) - Cabo Frio (RJ)
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termos do Decreto
ne
952. de 07.10.93.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N e
20115.000169/92-5
INTERESSADA:
Expresso Continental Ltda
DESPACHO: Indefiro o pedido de
implantação/criação da linha Carutapora (MA) - Belém (PAI
COm
base no art. 175 da Constituição Federal e nos termoa do Decreto
82
952, de 07.10.92.

llorário de visitas: somente nos dias (deis, das 8 is 14 horas.
IMPRENSA NACIONAL, SIG, Quadra 6, Lote 800. Brasilia. DF.
'relefortes (061)313.9618,313-9619c313-9620

lA N 1004
Estando em conformidade com a le g islarão p ertinente, ratifico a p resente Inexi g ibilidade de Licitarão, p ara a contratarão de consultoria, a
favor de MARCOS Antônio Gomes de mello, no valor de CR$ 965.000,00.

Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo

AVINAL PANISSET SOBRINHO
Chefe da Divisão de Pessoal
Em 4 de janeiro de 1994

GABINETE DO MINISTRO
Estando em conformidade com a /e g islacão p ertinente, ratifico a presen
te Inextgibilidade de Licitarão, Para a q uislcão de p assagens aéreas,a
favor de TRANSBRASIL S.A., no valor de CR$ 509.949,00.

PORTARIA NO 99, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA INDOSTRIA, DO COMERCIO E
DO TURISMO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegaçãO de
competência de que trata o Inciso I, da Portaria 09 124, de 10 de fevereiro de 1992, resolvei

Estando um conformidade com a le g islarão p ertinente, ratifico a p resente Inemi g ibilidade de Licitarão, p ara a q uisicão de p assa g ens aéreas, a'
favor de RIO-SUL Serviras Aéreos Regionais S.A., no valor de CR$
360.100,00.

Promover, na forma dos anexos I e II a esta Portaria, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa do Funde Geral de Turismo
publicado em conformidade com a Portaria da Secretaria de Planejamento,.
Orçamento e Coordenação, n9 390, de 25 de Maio de 1993.

Estando em conformidade com a le g islarão p ertinente, ratifico a p resente Inexigibilidade de Licitação, p ara a q uisicão de p assagens aéreas, a
favor de VARIG S.A., no valor de CR$ 67.692.972,00.

AILTON BARCELOS FERNANDES

AMOLDO GOMES RIBEIRO
Chefe do Setor de Viagens

00. 1 00

(Of. no 22/94)
CeClella

Serviço de Material
.1,

•n•CO .00. n
'me ex

.0:11, •
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(000. 011aelp0.• 8••• 904

DESPACHOS DO CHEFE
Em 29 de dezembro de 1993

...110Z.

0n041.

••n•

Estando em conformidade com a le g islarão p ertinente, ratifico a p resente /nexigibilidade de Licitarão, p ara a com p ra (PCM i34.19.0008/93) de
sobressalente p ara BOP NL Shaffer ty p e lws, a favor de ML SHAFFER (via
Petrobris América Inc.)
ANTÔNIO E.R. RODRIGUEZ
Chefe da Divisão de Compras
de Material de Investimento

<1114•••n ••••• nn• ca

==

n ••nane•ra.0 ZIN é., maaer01 ReeavIcel

Em 5 de janeiro de 1994
ouvr.io I
CC C CCC C 11[4,10

(0014.

Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a p resente Inemigibilidade de Licitarão, p ara a com p ra de sobressalente para
monobdia Imodco-IV, a favor de IMODCO Inc.

•••••• n•

wemenm..wn.nmamnouw
•1.0•101.
n••Ot

Estando em conformidade com a le g islarão p ertinente, ratifico a presente Inemi g ibilidaar de Licitação, p ara a com p ra (PCM 120.33.0867/93) de
sob ***** lente p ara com p ressor /ngersol/ Ranch a favor de /NGERSOLL
MANO.

3.11,

••••••• n•n n •••

.09,1

0. 400 a maJale. tumente%
DOD

(Of. 39 8/94).

Estando em conformidade co. a le g islação p ertinente, ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, para a compra (PCM 110.27.0066/93) de
sob ***** lente p ara com p ressor Ingersoll Rand, • favor de INGERSOLL
RAND.
Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a p resente Inemi g ibilidade de Licitarão, p ara a com p ra (PCM 120.54.0271/93) de
conectores/divisores de coluna, a favor de CAMCO Products a Services
Company.
LU/S FERNANDO MENDONCA FRUTUOSO
Chefe da Divisão de Compras
de Material p ara Operarão

Ministério de Minas e Energia
(Of. 59 22/94)

SECRETARIA DE ENERGIA
Departamento Industrial

Petróleo Brasileiro S/A

Refinaria Alberto Pantanal

Serviço Executivo da Administração Central

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 29 de dezembro de 1993

DESPACHOS DO CHEFE
Em 3 de janeiro de 1994
Citando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a p resente Inemi g ibilidade de Licitarão, p ara a q uisição (MEM 620.01.2111/93) de
uma unidade de atualização do software Ansys/PC Linear/Thermal, a favor de SAI Software Marketing International Ltda., no valor de CR$

Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a p resente Inexi g ibilidade de Licitarão, p ara a com p ra (PCM 240.07.0114/93) de
sob ..... lente p ara selo mecânico, a favor de JOHN CRANE Ind. Ltda.

0.121.690,170.

Estando em conformidade com a le g islação p ertinente, ratifico a p resente Inexigibilidade de Licitarão, para a com p ra (PCM 240.07.0116/93) de
sobressalente p ara sela mecinico, a favor de DURAMETALLIC.
•

NELSON

F

IGUEIREDO RODRIGUES

Em 4 de janeiro de 1994

CESAR TADEU DA SILVA.BARLEM
(Of. n9 22/94)

Estando em conformidade com a legislação p ertinente, ratificou p resente Inemi g ibilldade de Licitarão, para a contratação de treinamento, a
favor de Associação Educacional VEIGA DE ALMEIDA, no valor de CRI

Refinaria de Capuava

331.050,00.

Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a p resente Inemigibilidade de Licitarão, p ara a contratarão de consultoria, a
favor de MARILDA Villela !emanai°, no valor de CR$ 204.000,00.

DESPACHO Si) SUPERINTENDENTE
Em 4 de janeiro de 1994
Estando em conformidade com a legislação p ertinente, ratificou p resente Inexigibilidade de Licitarão, p ara a q uisição de p assagens aereas Pa a RECAP, a favor de TURSAN Agência de Turismo Ltda., no valor de CR$
1.975.011,00.
NELSON DERAS/
(Of. n9 22/94)

ra

Safando em conformidade co. a legislação p ertinente, ratifico a presen
te Inemigibilidade de Licitarão, p ara a contratarão de consultoria, a
favor de MARLISE Vinagre Silva, no valor de CR$ 2E14.000,00.

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994
Distrito de Perfuração do Sudeste
Departamento de Perfuração

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 29 de deZembro de 1993
Estando em conformidade com a legislarão pertinente, ratifico a p resente Inemigibtlidade de Licitarão, p ara a quisido de passagens aéreas p ara troca de turma do pessoal da UPM XIV - ES 21, no trecho Rio/Nav/Rio,
a favor de TERRA Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Em 5 de Janeiro de 1994
Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a p resente Inewigibilidade de Licitarão, para a com p ra de sobressalente de centrifug adora Alfa Laval, a favor de ALFA LAVAL Emuip. Ltda., no valor de
CRs 1.324.581,06.
OSVALDO XANAXAMI
Superintendente de Plataforma
(Of. n9 22/94)
Departamento de Produção
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE-ADJUNTO
Em 5 de janeiro de 1994
Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a P r esente Inemigibi/idade Me Licitarão, p ara a contratarão da licença de uno
do p ro g rama SAS-PC para Windows, a favor de SOF T Consultoria em Processamento de Dados.
BEROSON ANTaNIO CAVALCANTI CAJUEIRO
Su p erintendente-Adjunto de APOIO
(Of. n9 22/94)
Região de Produção do Nordeste Setentrional

DESPACHO DO CHEFE
Em 30 de dezembro de 1993
Estando em conformidade com a legislado p ertinente, ratifico a p resente Inemigibilidade de Licitarão, p ara a comp ra (PCM 161.54.1243193) de
haste, cruzeta, eiwo da biela, etc, a favor de PROPINAS EQU1P. Ltda.,
no valor de CR$ 1.041.013,50.
AIRTON FERREIRA VIESSE
Chefe do Núcleo de Producão de Mossoró
(Of. ne 22/94)
Região de Produção do Sudeste
DESPACHOS DO CHEFE
Em 20 de dezembro de 1993
Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a p resente Inemigibilidade de Licitarão, p ara a compra (PCP 160.18.1809/931 de
elemento filtro, a favor de SECO do Brasil.
Em 29 de dezembro de 1993
Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a presente Inemi g ibilidaee de Licitação, p ara a com p ra (PCM 160.18.1760/93) de
anel ada p tador tipo anel, a favor de COTEM Comercial.
Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a presente lnemi g itillidade de Licitado, p ara a comp ra (PCM 160.18.1181/031 de
sobressalente de bomba XSII, a favor de KSB Bombas Hidráulicas S.A.
(Of. n9 22/94)

SEÇÃO "i"
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JOSd FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
Chefe da Divisão de Appio

Frota Nacional de Petroleiros
Departamento de Transportes
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 5 de janeiro de 1994
Estando em conformidade com a le g islacão p ertinente, ratifico a p resente Inemigibilidade de Licitarão, Para a contratarão de servicos de usinagem, a favor de METALOCK do Brasil Ltda.
Estando em conformidade com a le g islado pertinente, ratifico a presente /newigibilidade de LICItiÇi01 p ara a contratado de servicos de rp
Paro em motor de combustão interna, a favor de ALFA DIESEL Serviços Navais Ltda.
ALBANO DE SOUZA GONCALVES
(Of. n9 22/94)
Dutos e Terminais do Centro-Oeste e São Paulo
DESPACHOS DO CHEFE
Em 28 dezembro de 1993
Estando em conformidade com a le g islação p ertinente, ratifico a pre,en.
te Inewi g ibilidade de Licitarão, p ara a comp ra de rotor, a favor de
SULIER Bombas e Compressores S.A.
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Estando em conformidade com a legislarão p ertinente, ratifico a Presente Inemi g ibilidade de Licitação, p ara a compra de selo msdnico, a favor de FLEXIBOX do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Estando em conformidade com a le g islado pertinente, ratifico a p resente Inemigibilidade de Licitado, p ara a compra de fresco p lastiCo, a
favor de NERZ Metalúr g ica e p lasticos Ltda.

(Of. rU2 22/94)

NONO LOON
Chefe da Divisão de Infraestrutura
Dutos e Terminais do Sul

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 29 de dezembro de 1993
Estando em conformidade com a le g islarão p ertinente, ratifico a p resente /nemigibi/idade de Licitação, p ara a com p ra (PCM 380.82.4465/93) de
doia itens de sob ***** lente p ara bamba mod. 6-1190-134 da Worthington.
no DTSUL, a favor de WORTHINCITON Ind. e Com. Ltda.
NELSON NUNES TOLEDO
(Of. n9 22/94)
Petrobás Comércio Internacional S/A
Em Liquidação
C.D.O. No. 12.515.11130/01101 -14
Inscr.Eetedual - RJ - No. 81.178.389
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EM 15 DE OUTUBRO DE 1993
Aos quinze dia, do més de outubro de AI) novecentos e noventa e
TINO, he 10:00 horas,
reunirem-ee na Rue do R0561. 10, 90 [Do, andor, neste cidade
dO Rio de Janeiro, os acionistas da
PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - INTERFIRAS, EM LIQUIDAÇÃO,
e preeençe de
verificando-se do Livro de Preeença, Ao fie. 50,
acionistas, representendo mele de 99% do capitel, com direito a
voto, nevendO, portento, • quorum • legal pare a realização (18
Aesembidla. A mdee foi compoeta palpe oro. Seraphim Jose
ClaudIno, Presidente de AseeMbléle, Fernando Re15 Viana Filho,
SuperIntendente-Ad1unto do Serviço Jurtdico e Representante de
acionista PETROLE0 BRASILEIRO S.A. PETROISRAS e era. Norma
wodewotzky de Souza Conde, Secretário.° Editai de Convocação foi
publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro nos dias 08, II e
13.10.93 e no Jornal do Commerclo nos dias 08, 09 e 10.10.83.
Ante e constatação do ndmero legal é com e presence dos
coneeineiros Flecels, sre. John Johnson Moesell e Alvaro Craveiro,
DOM COMO 00 Representante dos Auditores Independentee, ISOUCINMAS
F. CAMPOS S/C, or. Waldir Pereira de Centro, o Presidente declarou
Instalados os trabalhos.
Efetuada a leitura
do Editei
de
Convocação e debatidos os sesuntos constantes de Ordem do Dl*,
foi decidido e aprovado por unenlmidede, e orientação transmitida
pela Secretaria
de Adminletracéo Federei da PfeeldileCia de
Reli dblIde expresse nos termos de mmnsagem no. 132, de 13.10.83, e
Jesé Cl10eln0 conto
saber: I)
subetItulçáo
do or. Seraphlm
Liquidente de INTERBRAS. 2)0 prorrogação do prezo de encerramento
do liquidado para 31.12.93. 3) A apresentação etd 31.12.93 da
Preeteção de COntee do Li q uidente, acompanhada de Perecer do!
AudItOree Independentes e do Conselho flecal, com p reendendo o
Peffado de 111.01.93 a 15.10.93, aM conformidade com O arti g o 213
decorrAncle de substituição do
de Lei no. 5.901/75 e, em
Liquidente, ficando, dieta forma, Incliff00, neste Prestação de
contas o p erfodo de 01.01.93 a 30.05.93. 1) Tomar connecleiento do
Relatório de Geetão do 41quidante referente ao exererci° de 1993,
compreendendo o perlado de 01.01.83 e 16.10.93 de PETROBRAS
COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - INTERORAS, EM LIQUIDOU', INTERNOR
TRADE, INC., INTERNAS CAYMAN CO. E SEACULL TRADING CO., bem como
do andamento deti (ides Ofvele/criminale Centra os ex-liquidentee
determlnadee na AGE de 30.08.93 e da suspensão de Liminar nOmer0
93.02.18551-5, concedida A Em p rees FNC-Comdrclo e Participação
Ltda. que imp edia o encerramento do processo de Li q uidado CIP
INTERORAS e 11 traneferAnCie dos seus atIVos para quem de direito.
O acionista majorittrio, tendo em Vieta e cio I ndl e11 00 e 0 novo
LI q uidente, se pronunciou pele euspenello de AGE até fie II1,00
Ofe g a i) dia 20.10.93, quando deverá ser eleito o substituto 00
or. Sera p him José CleudIno, devendo o mesmo se manter no cargo
eté a Investidura O novo LIquIdante, na forma previste no Artigo
150, parágrafo 40., da Lei no. 8.101175. Á! doleasele Coroe, dO
dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e tile, não
havendo • quorum ' devido ao do comparecimento dos acionistas, por
força maior, e mesma nio teve prosseguimento. Esta Ata fel
lavrada e minada em 09 de novembro de 1893 p elo Presidente,
Representente de Acionista Petrdleo Braellelro S.A.- PETROBRAS e
Secretário. Seraphim Joed Claudino-Presidente:Petrdleo erasiieiro
S.
i.- PETROBRAS p.p. Perneado Reis Vienna PIlho Norma Nodewotzty
de Souza Conde - Secretário. JUCCRJA. Res. sob no. 848028, 28
!!!, 1993. JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO 00 RIO DE JANEIRO. camelo
- Certifico que este documento foi erquIvadoe sob ndmero e data
oposto, mecanicemente,Jull° Ce g ar Gomes da SlIva - Secretárlo-Geral.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1993
doe quatro dias cid mls de novembro de ml) novecentos e noventa e
trio, bs oito noras, no EdIffclo Sede ao minietarid de revenda,
na Av, Pres. Antonio Carlos, 375 - 4o. andar - sele 114, neste
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os acionistas do PETROORAS COMERCIO
Cidade do Rio de Janeiro,
veriflcando-ee no
INTERNACIONAL S.A. - 1NTERBR4S, CO LIQUIDAÇAO,
acionistas
de
P resença,
51, a p resente
.
às fls.
Livro de
repreeentendo melo de 99% do ca p itel com direito a voto, havendo,
Aosembiéle.
A mesa.
paras realizecio
da
portento, 'ananim legal
representando
Fernando Raio Oleosa Filho,
foi presidida
p elo er.
que o ar. sere p him Jose
tendo em vieta
o acionista Controlador,
com base no Art. 128 de
de AGE,
Cleudino declinou da Preeldencle
8.404/78 ( Lei das S.A.) apresentando neste ato o teu
Lei no.
pedido de rondncle ao exerc(clo da função de LiquIdante. A Mesa
também,
pelos ore. Olymplo p ereira da Silva Junior,
foi com p osta,
da AdVOSeCia Gerei de União, Luiz Carlos Goete
Advogado Reslonel
Federal,
Sera p nim José
de Secretaria do Administred50
e Silve,
Secretdrio.
era. Norma Wodevfotzsy os Souza Conde,
e
Claudino
Com p arecerem h reunião os Conselheiros Fiscale, ers. Alvaro Craveiro
e John Jonneon Moseell. O Edital de Convocação foi publicado noe
eles 28,29.10.93 e 03.11.93 no Otório Oficial do Estado do RIO de
Janeiro a no Jornal do Commercio noe dia, 28,29 e 30.10.53. No dia
publicado dee mesmos Jornais Ovino soo ACIOnletee
01.11.93 foi
alterando o local de AGE para O endereço acima citado, bem COMO O
il Ordri0 Pa r a a Sua reelitação, tendo em viste Motivo de force maior,
decorrente da ocupação da Sede de Sociedade por lia-empre g ados, o que
nesse Local. Ante e
realização da Assembléia Geral
Im p ediu a
Os
do ndelefo legal, o Presidente deCiarOU Instalado,
constatação
trabalhos. Efetuada e leitura do Edital de Convocação e debatidos os
por
essuntoe constantes da Ordem do Dia, foi decidido e aprovada,
Unanimidede,e orientação transmitida pela SOE ex p ressa nos termos de
eCIOniSte Controlador
114, de 01.11.93, Votando o
meneagem no.
Integralmente e nos termos propostos pele SAF, e eaDer:
1)encerramento de AGE aberta em 15.10.03, ratificando todos Os atos
nele aprovados.21Romeedo e Investidura do ar. ROBERTO CARLOS VIEIRA
no.
advogado, portador do CPF/MF
brasileiro, Ceeedo,
MACEDO,
043.080.747.04, certeira de Identidade no. 1.323.847, emitida pelo
InetItuto Féria Pacneco, residente e domiciliado no catado do Rio de
Janeiro no cargo de LiqUidente de PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL
S.A.- INTERBRAS, EM LIQUIDAM, o qual foi empossado no ato da
Aseembiéle, valendo a preeente ate como Termo de eue p osse no cargo,
nos termos da Lei rodmero 8.029, de 12.01.90 e Decreto no. 99.229, de
27.01.00. 3) Homolo g ação doe atoe praticados pelo ar. Seraphim Joeé
Gradeio°, ata 04.11.93, nos termos de autorização da SAF, mansas&
no. 133, de 15.10.93.4111se000 do novo per(odo Ima de prestação de
conta* pare 01.01.83 a 09.11.93, a ser apresentada até 10.01.84,
acompanhada dos pereceres doe Alleltores independentes o do Conselho
'tecei, tende era Vista e menUtenção do ar. SeraphiM JOed Claudin0 no
cargo a p de 15.10.93, até a inveetldure do seu flubetituto. 51 Tornar
conhecimento do Relatdrio da Gestão do ar. Serephlm Joed ciaudino
referente ao *xere(eio de i g e g ,compreendendo o pertodo de 01.01.93
04.11.93. E nada meie nevando e tratar, foi encerrada o Affeemblale,
livrando-se a presente Ata que vel assinada p elo Presidente.
Repreeentante de Petrifico Brasileiro S.A.- PETROBRAS, Repreeententee
de SAF e AOU, ar. Serephim José CleUdino, Li q uidante &Doseie°, e
Secretario. Fernando Rala Vlenne Filho - Presidente; Petróleo
Breelleir0 S.A.- PETROBRAS - p .p. Fernando Rele Vilma Filhe,:
Luiz
Carlos Gosta e Silve - SubeeefetArlo de Normais e
Processos
administrativos/5*F: Olympic)
Pereira de Silve Junior - Advogado
Regionai da 080; Seraphim José Cloudino: Roberto Corroo Vielre
Maculo - LIqUIdenter Norma Wodewotztv de Souza conde - seeretirio.
JUCCRJA Res. sob no. 848030, 29 dez, 1893. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
po RIO DE JANEIRO. Cert1010 - Certifico que este documento for
arqUIVe0 eob ndmero e data epoStOe mecanicamente. Julio Ce g ar GOelee
de Silve - Secretario-Gerei.
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, ,4,
EM 6 GE

Aos sele dias do mie da dezembrO de mil noveCentoe e noventa e trás,
Os 1Dr00 noras , reuniram-se, por motivo do forço maior, na Sede do
Advocacia Gerai de Unieo no Cotado do Rio de Janeiro, no Av.
Presidente Varges, no. 309 - 210.endar, no Cidade do Rio de Janeiro,
os acionistas do PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL S.A.- INTERBRAS,
EM LIQUIDACAO, verificando-5e do Livro da Presença, As fie. 52, e
p resence de acionistas, representando mole de 99% do capitel com
direito a voto,havendo,portanto,' q uorum * legal persa realizadO0 de
Aeeomblélei.
A mese foi compodita p elos srs.
Fernando Reis Vranna
Filho,
Superintendente-Adjunto do Serviço Jurfeico o Representante
da ecionist° PETROLE0 ORASILEIRO S.A.- POTROORAS,Presidente ao
Subsecretário do
Assembléia a 08 srs. Luiz Carlos Costa e Silve.
Normas e Processos Administrativos-5AF, Olympto Pereira de Silve
Advogado Regional da Advocacia Geral da unia° e era. Norma
Junior,
comparecido
à
tendo
de Souza Conde, Secretarie,
Woderootzky
sesemblele o Conselheiro Fiscal,er. Álvaro Craveiro. O Edital de
Convocação Rol publicado nos dias 20,29 e 30.11.93 no Olárlo Oficial
do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio noe dias 28,27
o Presidente
legal,
ndmoro
e 28.11.03. Ante e constatação do
de
instalados os trabalhos. Efetuada a leitorado Editei
declarou
foi
Convocada° e deDetidoe os assuntos Constantes de Ordem do Oiro,
decidido o eprovede, por unanimidade, a orientação transmitiaa peie
da Repdbitca
secretarie de Administração federas da Presidancla
votando o
expressa nos termos da mensa g em no. 162, ae 30.11.93,
p ro p ostos pela
Integra l mente e nos termos
acionlete controlador
SAF,a saber: imudonça de endereço de Sedo de Em p resa da Rue do
Rosário no. 90 paro par. e Av. 010 (franco, no, 123 - O p ./andar, nesta
cidade do Filo de Janelro.21 RetificJçâo de todos os atos praticado,
Extraordinária de 15 de outubro de 1993,
na Assembléia Geral
bem como
e o seu encerramento,
Inclusive quanto à sua et:apensar)
todoe os atos p raticados na fiesembiéra Geral Extraordinária de 04 de
no EdifIcio
novembro de 1993, realizada, por motivo do forço melar,
375 Sede do Mislatario de Fazendo, na Av. Pros. Antonio Carros,
4o.ander - selo 114, neste cidade 00 010 de Janeiro, eepeclaimanto
quanto be alteraçães do local e horirlo de sua realização, Na 08.00
Sores quando foi nomeado e investido no cargo de Ligo:dento de
PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - INTERNAS, EM LIQUIDAM o
casado, advogado,
brasileiro,
e r.ROBERTO CARLOS VIEIRA MACE00 ,
portador do CPFIMF no. 043.988.747-01, certeira de identidade no.
e
residente
Fellx Pacheco,
instituto
pelo
1.323.047,emItide
na cidade do Rio de Janeiro.3) Prorro g ação do prezo
domiciliado
Para conciustio de Li q uidaM, flaa n d0-50 até 28.04 .91.E nada mala
n evando a trator, foi encerrado a Assembléia, levrendo-se e presente
ate que vai assinada pelo Presidente, Representante da PETROLE0
BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS, Repreeentente da SAF, AGU, liquidanee e
Petrdieo
Filho - Presidente.
Fernando Reis Vianne
Secretária.
Luiz
Filho,
Eirealleir° S.A.- PETROBRAS -p.p. Fernando Rale Vianno
PrOcessoe
Carlos Costa e Silva - Subsecretário de Normas e
advogado
Junior
Olympio Pereira da silva
AdminietretivOs-SAF,
Regional de AGU. Roberto Carlos Vieira metade - LIquidente. Norma
Wodemotzky da Souza Conde - Secreterle.JUCERJA. Reg. '00 no. 818031,
29 dez, 1993. JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Certidão.
Certifico que este documento foi ar q uivado sob ndmero o data apostos
mecanicamente. Julio Ceear Geme da SIIVa - secretário-cerni.
(Of. nO 12/941

Fiscalizar o trânsito é valorizar a vida.
O Manual de Policiamento e Fiscalização
de Trânsito é um esforço no sentido
de reduzir os acidentes de trânsito
nas cidades e nas rodovias do Pais.
Procura estabelecer uma nova
diretriz, abordando conhecimentos
necessários à especialização do
agente de trânsito e apresenta
os meios para o cumprimento
de sua missão.

Preço: CR$ 790,00
Não Incluídas despesas com remessa.

INFORMAÇÕES

Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000
CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: 1061) 226-2586 e 313-9613
Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.
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Ministério do Bem-Estar Social
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NO 1.394, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais, do acordo com o disposto no Decreto-lei 20d, de 25.
02.67, na Lei n . 8.666, de 21.06.93, no Decreto n . 93.872, de 23.12.86,
10, de 02.10.91, na Inetrução
na Inetrução Normativa/DIN n .
Normativa/STN n . 02, de 19.04.93, e ainda o que consta do Processo n.
28.000-005392-93-40 ,reso1ve,
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recurvoa coneignados no
Orçamento Geral da União para 1993 ao MUNICIFIO DE PIRAPORA - HG,
CGC/HF n . 23.539.463/0001-21, com sede à /1118 Antonio Naecimento n . 320
- Centro, no valor do CR$ 6.187.500,00 (SEIS MILHÕES, CENTO e OITENTA e
SETE MIL e QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS), objetivando implantação de
sistema de esgotamento sanitário no Bairro Barreiro, no Município de
Pirapora/HG, de acordo com o Plano de Trabalho constante do processo
acima mencionado.
II - A transferência doe recursos de que trata o item
anterior será efotivada, desde que haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
III - A consignação, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item I são originários da Dotação
Orçamentária-Programa de Trabalho 23101.13076.0447.3334.0191 Infra-Estrutura hídrica em Pirapora - MG, Elemento do Despesa 4540.42
(Auxílios a Municípios/Investimentos), Fonte 100 (Recursos Ordinários),
consignada ao Ministério do Bem-Estar Social pela Lei n . 8.652 de
29.04.93, conforme Nota de Empenho n . 93NE01044 de 18.08.93.
IV - O período de execução do objeto observará o prezo
estabelecido co Plaho de Trabalho.
V - Os recursos liarão depositados em conta vinculada e
específica co Banco do Brasil S/A, não podendo ser transferidos para
outra instituição financeira, vedada a nua utilização de forma diversa
da estabelecido na legislação federal, bem como co Plano de Trabalho.
VI - Caberá à Secretaria de Saneamento, ou a quem ela
delegar, exercer a fiscalização e acompanhamento das ações previstas
para execução do objeto indicado acima, de modo a evidenciar a boa e
regular aplicação dos recursos transferidos.
VII - O beneficiário obriga-se a apresentar ao Ministério do
Bem-Estar Social, no prazo de 30 (trinta) dias, após e execução do
objeto expresso no Flano de Trabalho, a prestação de contas, mediante
fornecimento doe relatórios de execução Fleico-Financeira, de Execução
de Receita o Despesa, de Relação de Pagamento e de Bens, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.
VIII - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizada., serão devolvidos ao HBES no prazo, improrrogável, de 30
(trinta) dias, a contar do término da execução do objeto.
IX - Deverá° ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em títulos da divida pública, quando a
utilização dos mesmos verificar-se em prezos menores que um mês.
X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JUTANY MAGALHAES JÚNIOR

PORTARIA 99 1.415, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO 00 DER-ESTIO SOCIAL, no uso de sons
etrIbulcilea le g ais, de acordo com o dis p osto no Decreto-lei n2 200, de
25 de fevereiro de 1957, e a Lei n g fs) 8.688 de 21/08/1993, no Ott!Gto
no 93.072, de 23.12.80, na instrução NOeMetIWOTN n2 10, de 02 de
outubro de 1991 na instrução Normativa/STN n9 02, de 19 de abril de
1993, ainda o que consta do Processo n2 28000-005640-93-91 ,resolve,
I - A p rovar o Plano de A p /Icação dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União p ara 1993 ao Municí p io de Plrapora - MG,
GOC/Mr n2 23.539.183/0001-21 com sede na Rua Antonio Nascimento, nos
velarei, de CR$ 3.681.563,00 (TIIRS MILHdES, SEISCENTOS e OITENTA e UM
MIL, QUINHENTOS e SESSENTA e TRES CRUZEIROS REAIS) e CR$ 1.851.019,00
(UM MILHE°, OITOCENTOS e CINQUENTA e QUATRO MIL e QUARENTA e NOVE
CRUZEIROS REAIS),
Perfazendo um total de CR$ 5.535.612,00 (GINGO
MILHOES, QUINNENTOS e TRINTA e CINCO MIL, SEISCENTOS e DOZE CRUZEIROS
REAIS), obletivando p roceder a construção de 13 unidades nab I tac I ona s
no Município de Plrapora/MG, constituídas de saia, 01 quarto, cozinha e
banhelrO. Perfazendo um tOtal de 25,06 m2 de área construída, de acordo
com o Plano de Trabalho, constante do p rocesso acima mencionado.
II - A transferincla aos recursos de q ue trata o item anterior
será efetivada desde que bala Ois p onibilidade financeira no TC3OutO
Nacional.
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A consi g nação, o em p enho da des p esa, e a
IlDeraCi0 dos
recursos a q ue se refere o item I são originar105 des DOtações
Orçamentárlas-Programas de Trabalho 23.101.100570101.3336.0179 - 'Apoio
a Habitado Popular em p irapora/MG . . Elemento de Des p esa 1510.12
(Auxílios a fl u nIcf p )o/inveStimento), Fonte 100 (Recursos OrdinárlOs do
Tesouro Nacional), Nota de Em p enho n g 93NE01295, de 27.08.23 e.
23.101.100570316.3336.0179
'JUDIO
a
Habitação
Popular
em
Pirapora/MG . ,
Elemento
de
1510.11
Despesa
(Aux(ilos
e
Munici p lo/Investimento), Fonte 153 (fINSOCIAL), Neta de EmpenBo
939E02216, de 20.09.93, consignadas ao Ministdrio do Bem-Estar Social
p ela Lei no 0.652, de 29 de abril de 1993.
IV - O p eríodo de execução do ob j eto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V - Os
recursos serio depositodos em conta vinculada e
es p ecífica no Banco do Gradil S/A, não podendo ser transferidos para
outra instituição financeira, vedada a sua utilização de farms
diversa
da estabelecido na legislação federai, bom como no Piano da Trabalho.
VI - Caberá à Secretarie de
Meditação, ou a q uem a ela
delegar, exercer a fiscallZação e acom p anhamento das ações
previstes
p are execução do ob j eto indicado acima, de modo s evidenciar
a
00a e
regular a p licação dos recursos transferidos.
VII - O beneficiário obriga-se a apresentar ao Ministério do
Bem-Estar Social, no p razo de 30 (trinta) ales, após a execução do
ob j eta ex p reseo no Plano de Trabalho, a p restação de contad. Mediante
fornecimento doe relatórios de Execução F)eico-Financelre, de Execução
de Receita e Despesa, de O01000 de Pagamento e de bens, p odendo ser
p rorrogado p or igual período.
VIII
- Os
saldos financeiros
remanescontes,
Inclusive os
obtidas
dos
provenientes dee
receitas
aplicações
financeiras
de 30
realizadas, serão devolvidos ao MBES no p razo improrrogável
(trinta) dias, a Contar do término de execução do objeto.
10 - Deverão ser obrigatoriamente aplicados dm cadernetas de
pou p ança de instituição financeira oficial, Oe saldos d05 recursos
transferidos, se e previsão de sou uso for I g ual ou su p erior a um mis,
ou em fundo de aplicação financeira de curto p rezo ou operação de
lastreade em títulos de divide públIC8,
quando e
mercado aberto
UtIliZeção dos mesmo, verificar-Se em prazos m inores q ue um mie.
O -

Esta Portaria entra em vigor na data de eus publicação.
JUTAHY MAGA/TILES JÚNIOR

PORTARIA N9 1.419, DE . 23 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL, no ueó de nuas
atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n . 200, da
25 de fevereiro do 1967, o a Lei n . (s) 8.666 de 21/06/1993, no Decreto
n . 93.872, de 23.12.86, na Instrução Normativa/DIN m f 10, do 02 de
outubro do 1991 na Instrução Normativa/STN n . 02, do 19 de abril de
1993, ainda o que consta do processo n . 28000-010366-93-89,resolve:
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos consignados no
Orçamento cerol da União para 1993 ao Município de Corinto - MG, CGC/MF
n . 17.695.016/0001-69 com sede na Av. Getulio Vargas, 200 - Centro, no
valor de CR$ 1.236.033,00 (UH MILHÃO, DUZENTOS e TR/NTA o SEIS MIL e
TRINTA e IRES CRUZEIROS REAIS), objetivando proceder a construção de 04
unidades habitacionais no Município de corinto/MG, constituídas de
sala, quarto, cozinha e banheiro, perfazendo um total de 25,47 02 do
área construída, de acordo com o Plano de Trabalho, constante do
processo acima mencionado.
/I - A transferência dos recursos de que trata o item anterior
será efetivada deado que haja disponibilidade financeira no Tesouro
Nacional.
III - A consignação, o empenho da despesa, e a liberação dos
recursos a que se refero o item I são originários da Dotação.
Orçamentária-Programa de Trabalho 23.101.100570316.3336.0337 - 'Apoio a
Habitação Popular em Corinto/MG . , Elemento de Despesa 4540.41
(Contribuições a Municipios/Invostimentos), Ponto 153 (F/NSOCIAL),
Nota de Empenho n . 93NE01573, do 03.09.93, consignada ao Ministério do
Bem-Estar Social pela Lei"n e 8.652, da 29 de abril do 1993.
/V - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.

V - Os recursos serão depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, não podendo ser transferidoe para
outra instituição financeira, vedada a sua utilização de forma diversa
da estabelecido na legislação federai, bem como no Flano de Trabalho.
VI - Caberá à Secretaria de Habitação, ou a quem a ela
delegar, exercer a fiscalização e acompanhamento das ações previstas
para execução do objeto indicado acima, da modo a evidenciar a boa e
regular aplicação doe recursos transferidos.
VII - O beneficiário obriga-es a apresentar ao Ministério do
Bem-Estar Social, no prazo da 30 (trinta) dias, após a execução do
objeto expresso no Plano de Trabalho, a prestação de contas, mediante
fornecimento dos relatórios de Execução Físico-Financeira, de EXOCUÇãO
de Receita e Despesa, de Relação de Pagamento e do bens, podendo ser
prorrogado por igual período.
VIII - Os saldos financeiros remanescentos, inclusivo os
provenientes das receitas obtidas das a plicações financeiras
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realizadas, serão devolvidos ao MBES no prazo- Improrrogável de 30
(trinta) dias, a contar do término da execução do objeto.
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/X - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança do instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mós,
ou em fundo do aplicação financeira do curto prazo ou operação do
mercado aberto laetreada em títulos da divida pública, quando a
utilização dos meemos verificar-soem prazos menores que um mas.
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PORTARIA NO 1.488, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei 200, de 25.
02.67, nas Leis n o (n) 8.666, de 21.06.93 e 8.211, de 22.07.91, no que
couber, no Decreto o' 93.872, de 23.12.86, na Instrução Normativa/DTN
n . 10, de 02.10.91, na Instrução Normativa/5771 n . 02, de 19.04.93, no
que couber, e co que consta do Processo n . 28.000-004999.:93-21,re8o/ve(
I - Aprovar o' Flano de Aplicação doe recursos consignados no
Orçamento Geral da União para 1993 ao 11139IIC1PIO DE SANTO ANGELO - RS,
CGC/MT n . 87.613.071/0001-48, sito A Rua Antunes Ribas, e/n . , nos
valores de CR$ 2.475.000,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS e SETENTA e
CINCO MIL CRUZEIROS REAIS) e CR$ 3.708.098,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS
e OITO MIL e NOVENTA e 0/TO CRUZEIROS REAIS), perfazendo um valor total
de CR$ 6.183.098,00 (SEIS MILHÕES, CENTO e OITENTA e TRÊS M/L e NOVENTA
e OITO CRUZEIROS REAIS), objetivando proceder a construção de 13
unidades habitacionaid no núcleo habitacional Santa Bárbara no
Município de Santo Angelo - RS, constituidee de sala, 02 quartos,
banheiro e cozinha perfazendo um total de 34,33 m2 de área, de acordo
com o Plano de Traba
lho constante do processo acima mencionado.
I/ - As transferências doo recursos . de que trata o item
anterior serão efetivadas, deado que haja dinponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
/II - A consignação, o empenho da despena e a liberação doo
recursos a que se refere o item I são originários das Dotaçõea
Orçamentarian-Programao de Trabalho 23101.10057.0316.3336.0364 - Apoio
a Habitação Popular, em Santo Angelo - RS, Elemento de Despena 4540.42
(Auxílios a(Municípios/Investimentoo), Fonte 100 (Recursos Ordinefrioa),
Nota de Empànho n . 9301E04268 de 27.10.93 e, 23101.10057.0316.3336.0364Apoio a Habitação Popular, em Santo Angelo - RS, Elemento de Despesa
4540.41 (Contribuições a Municlpios/Investimentos), Fonte 153
(FINSOCIAL), Nota de Empenho n . 93NE04270 de 27.10.93, consignado ao
Ministério do Bem-Estar Social pela Lei o' 8.652 de 29.04.93.

IV - O período de execução do objeto observara o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
•

V - Os recursos (lerão depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, não podendo ser transferidos para
outra instituição financeira, vedada a sua utilização de forma diversa
da estabelecido na legislação federal, bem como no Plano de Trabalho..

V/ - Caberá à Secretaria de Habitação, ou a quem ela delegar,
exercer a fiscalização e acompanhamento das ações previstas para
execução do objeto indicado acima, de modo a evidenciar a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos.
VII - A prestação de contas será apresentada à unidade
concedente, até 30 (trinta) diao, apõe o vencimento do prazo previsto
para aplicação da última parcela transferido ou para o cumprimento
total das obrigações pactuadas, prorrogavéis por, no máximo, 30
(trinta) dias, não podendo exceder ao ótimo dia dtil do man de
fevereiro do ano subsequente ao do recebimento.
•
VII/ - Os saldos financeiros remanescente., inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MBES no prazo, improrrogável, de 30
(trinta) cilas, a contar do termino da execuçdo do objeto.
/X - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicaçâo financeira do curto prazo ou operação de
mercado aberto lootreada em titulos da divida pública, quando a
utilização doe meemos verificar-se em prazos menores que um mês.
X - Esta Portaria entra em vigor na date de sua publicação.
.LEONOR BARRETO FRANCO

PORTARIA N9 1.503. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
A MINISTRA DE ESTADO DO DEM-CSIAR SOCIAL, Interina, no uso de
suas atribuiçães, e tendo em vista a Portaria/MUT/EY 124, de 10
fevereiro de /992 e considerando o disposto no art. 57. p,r$sr3,To 31'.
da Lei n2 8.447. de 21 de Julho de 1792, resolve,
PrOMOW. r, na forma dos Anexos I e II h rata Portaria. . n
alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa do Minist.lrio
Bem-Estar Social. publicado em conformidade com o Portaria GrP(AN P/ $9
391. de 25 de maio de 1993.

LEONOR BARRETO FRANCO
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PORTARIA NO 28, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL - INTERINA, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei
200, de 25.02.67, na Lei n . 8.666, de 21.06.93, no DeerOtO n . 93.872,
de 23.12.86, na Instrução Normativa/DTN n o 10, de 02.10.91, na
Instrução Normativa/STN n . 02, de 19.04.93, e ainda o que consta do
Processo n . 26.000-013422-93-64 ,resolve,
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos consignados co
Orçamento Geral da União para 1993 ao MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - RS,
CGC/MF n . 87.613.188/0001-21, com sede à Av. Santos Dumont, 75 - Três
Faunos, no valor de CR$ 3.710.654,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS e DEZ
MIL, SEISCENTOS o CINQUENTA e QUATRO CRUZEIROS REAIS), objetivando
construção de um Centro Comunitário na localidade de Bairro Erval Novo
com 226,/2m2, de acordo com o Plano de Trabalho constante do processo
acima mencionado.
II - A transferência doe recursos de que trata o item
anterior será efetivada, desde que haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
I/I - A consignaçâo, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item / são originários da Dotaçâo
Orçamentária-Programa de Trabalho 23101.15081.0486.3335.0421 Desenvolvimento de Ações Sociais e Comunitárias/Construção de Centro
Comunitário na localidade de Bairro Erval Novo - Três Paes°. - RS,
Elemento de Despesa 4540.42 (Auxiliou a Municípios/Investimentos),
Fonte 100 (Recursos Ordinárioa), consignada ao Ministério do Bem-Estar
Social pela Lei n . 8.652 de 29.04.93, conforme Nota de Empenho n.
93NE02365 de 22.09.93.
IV - O período de execuçao do objeto observara o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V - Os recursos serão depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, Mio podendo ser transferidos para
outra instituiçâo financeira, vedada a sua utilizaçâo de forma diversa
da estabelecido na legislação federal, bem como co Plano de Trabalho.
VI - Caberá A Secretaria de Promoção Humana, ou a quem ela
delegar, exercer a fiscalização e acompanhamento das açôea previstas
para execução do objeto indicado acima, de modo a evidenciar a boa e
regular aplicaçao dos recursos transferidos.
VI/ - O beneficiário obriga-se a apresentar ao Ministério do
Bem-Estar Social, no prazo de 30 (trinta) dias, após a execução do
objeto expresso co Plano de Trabalho, a prestação de contas; mediante
fornecimento dos relatórioe de execuçáo Fisico-Financeira, de Execução
de Receita e Despesa, de Relação de Pagamento e de Bens, podendo ser
prorrogado por igual perlado, desde que devidamente justificado.
VIII - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, acra° devolvidos ao MBES no prazo, improrrogável, de 30
(trinta) dias, a contar do término da execuçao do objeto.
IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um MhD,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operaçao de
mercado aberto lantreada em títulos da dívida pública, quando a
utilizaçâo dos mesmos verificar-se em'prazos menores que um mès.
X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEOUOR BARRETO FRANCO
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PORTARIA NO 29, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL - INTERINA, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei
200, de 25.02.67, nas Leis n . (s) 8.666, de 21.06.93 e 8.211, de
22.07.91, .no que couber, no Decreto n o 93.872, de 23.12.86, na
Instrução Normativa/DTN n o 10, do 02.10.91, na Instrução Normativa/STN
n o 02, de 19.04.93, no que couber, e no que consta do p rocesso no
28.000-004038-93-25 ,resolvei
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União para 1993 ao MUNIC/PIO DE TRÊS PASSOS - RS,
CGC/MF n o 87.613.188/0001-21, oito à Av. Santos Dumont, 75, nos valores
de CR$ 4.944.130,00 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS e QUARENTA e QUATRO
MIL, CENTO e TRINTA CRUZEIROS REAIS) e CR$ 7.425.470,00 (SETE MILHÕES,
QUATROCENTOS e VINTE e CINCO MIL, QUATROCENTOS e SETENTA CRUZEIROS
REAIS), perfazendo um valor total de CR$ 12.369.600,00 (DOZE MILHÕES,
TREZENTOS o SESSENTA e NOVE MIL e SEISCENTOS CRUZEIROS REAIS),
objetivando proceder a construção de 28 unidades habitacionais no
Município de Três Passos - RS, constituídas de sala, 02 quartos,
banheiro e cozinha, perfazendo um total de 33,35 m2 de área construída,
de acordo com o Plano do Trabalho constante do processo acima
mencionado.
/I - As transferências doa recursos de que trata o item
anterior serão efetivadas, desde que haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
III - A consignação, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item I são originários das Dotações
Orçamentárias-Programas de Trabalho 23101.10057.0316.3336.4285 - Apoio
à habitaçAo popular, em Três Paasos - ES, Elemento de Despesa 4540.41
(Contribuições a Municípios/Investimentos), Fonte 153 (FINSOCIAL), Nota
de Empenho n o 93NE05409 de 08.12.93 e, 23101.10057.0316.3336.4285 Apoio à habitação popular, em Três Passos - ES, Elemento de Despesa
4540.42 (Auxílios a Municípios/Investimentos), Fonte 100 (Recursos
Ordinários), Nota de Empenho n . 93NE05410 de 08.12.93, consignado ao
Ministério do Bem-Estar Social pela Lei n . 8.652 de 29.04.93.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano do Trabalho.
V - Os recursos serão depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, não podendo ser transferidos para
outra instituição financeira, vedada a sua utilizaçâo de forma diversa
da estabelecido na legislação federal, bem como no Plano de Trabalho.
V/ - Caberá A Secretaria de Habitação, ou a quem ela delegar,
exercer a fiscalização e acompanhamento das ações previstas para
execução do objeto indicado acima, de modo a evidenciar a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos.
VII A prestação de contas será apresentada ti unidade
concedeste, até 30 (trinta) dias, apõe o vencimento do prazo previsto
para aplicação da última parcela transferida ou para o cumprimento
total das obrigações pactuadas, prorrogavéis por, no máximo, 30
(trinta) dias, não podendo exceder ao útimo dia útil do Me de
fevereiro do ano subsequente ao do recebimento.
VI// - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MBES no prazo, improrrogável, de 30
(trinta) dias, e contar do término da execução do objeto.
IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos doo recursos
transferidos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mós,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em títulos da divida pública, quando a
utilização doe mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
X - Esta Portaria entra em vigor na date de sua publicação.
LEONOR BARRETO FRANCO

PORTARIA NO 30, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei 200, de 25.
02.67, na Lei n' 8.666, de 21.06.93, no Decreto n . 93.872, do 23.12.86,
na Instrução Normativa/DTA n . 10, de 02.10.91, na Instrução
Normativa/STN n o 02, de 19.04.93, e ainda'o que consta do Processo no
28.000-012809-93-49,rosolvei
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União para 1993 ao MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE - RS,
COC/MF n . 92.403.583/0001-10, eito à Av. Padre Abilio Sponchiado no
680, nos valores de CR$ 4.331.250,00 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS e
TRINTA e UM MIL, DUZENTOS e CINQUENTA CRUZEIROS REAIS) e
CR$ 1.236.033,00 (UM MILHAO, DUZENTOS e TRINTA e SEIS MIL e TRINTA e
TRÊS CRUZEIROS REAIS), perfazendo um valor total de CR$ 5.567.283,00
(CINCO MILHÕES, QUINHENTOS e SESSENTA e SETE MIL, DUZENTOS o OITENTA e
TRÊS CRUZEIROS REAIS), objetivando execução de obras de rede de
distribuição de água potável comunitária em trés Comunidades do
Interior do Município, Linha Centenaro, Linha Pavão e Linha São Paulo,
inclusivo elevatória e reservatório, de acordo com o Plano de Trabalho
constante do processo acima mencionado.
II - A transferência doe recursos de que trata o item anterior
será efetivada, desde que haja disponibilidade financeira no Tesouro
Nacional.
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/II - A conaignaçáo, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item I são originaria. das Dotações
Orçamentárias-Programas de Trabalho 23101.13076.0448.1112./97/ Infra-estrutura e saneamento básico, em Vista Alegre - RS, Elemento de
Despesa 4540.42, (Auxílio. a Municipioa//nveetimentos), Fonte 100
(Recursos Ordinários), Nota de Empenho n o 93NE03615 de 14.10.93 e,
23/01.13076.0448.1112.1971 - Infra-estrutura e saneamento básico, em
Vista Alegre - RS, Elemento de Despesa 4540.41 (Contribuições a
Munlcfplos/Inveetimentoo), Fonte 153 (FINSOCIAL), Nota de Empenho n.
93NE03616 de 14.10.93, consignado ao Ministério do Bem-Estar Social
pela Lei n o 8.652 de 29.04.93.
IV - O período de execuçAo do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V - Os recursos serão depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, nAo podendo ser transferidos para
outra Instituição financeira, vedada a sua utilização de forma diversa
da estabelecido na legislação federei, bem como no Plano de Trabalho.
VI - Caberá à Secretaria do Saneamento, ou a quem ela delegar,
exercer a fiscalização e acompanhamento das ações previstas para
execução do objeto indicado acima, de modo a evidenciar a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos.
VII - O beneficiário obriga-se a apresentar ao Ministério do
Bem-Estar Social, no prazo de 30 (trinta) cilas, após a execução do
objeto expresso no Plano de Trabalho, a prestação de contas, mediante
fornecimento dos relatórios de execução Físico-Financeira, de Execução
de Receita e Despesa, de Relação de Pagamento e de Bens, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.
VII/ - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvido. ao MBES no. prazo, improrrogável, de 30
(trinta) dia., a contar do término da execução do objeto.
IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsAo do seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em titulou da divida pública, quando a
utilizaçao doe mesmos verificar-se em prazos menores que um mós.
X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONOR BARRETO FRANCO
Interina -

PORTARIA NO 32, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL - INTERINA, no
uso do suas atribuiçaes legais, de acordo com o dis posto no Decreto-lei
200. do 25.02.67, na Lei no 8.666, do 21.06.93, no Decreto ng 93.872,
de 23.12.86, na Instrução Normativa/Uni nO 10. de 02.10.91, na
Instrução Normativa/STN no 02, de 19.04.93, e ainda o que consta do
Processo no 28.000-010064-93-10, ,resolve,
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União para 1993 ao MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - PR,
CGC/MF no 95.719.472/0001-05, com sede à Rua Willy Barth, 31 - Centro,
no valor do CRS 12.365.768,00 (DOZE MINUS, TREZENTOS e SESSENTA e
CINCO MIL, SETECENTOS e SESSENTA e OITO CRUZEIROS REAIS). objetivando
galerias do águas pluviais, calçamento com pedra irregular e
moio-sarjeta, de acordo com o Plano de Trabalho constante do processo
acima mencionado.
II - A transferência dos recursos do que trata o item
anterior será efetivada, desde q ue haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
III - A consignação, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item I são originários da Dotação
Orçamentária-Programa de Trabalho 23101.13076.0323.1345.2736 Infra-estrutura urbana, em Pato Bragado - PR, Elemento de Despesa 4540.
42 (Auxílios a Municlpios/Investimentos), Fonte 100 (Recursos
Ordinários), consignada ao Ministério do Bem-Estar Social pala Lei nQ
0.652 de 29.04.93, conforme Nota de Empenho n4 9314E04306 de 27.10.93.
IV - O periodo de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano do Trabalho.
V - Os recursos serão depositados em conta vinculada o
específica no Banco do Brasil S/A, nós podendo ser transferidos para
outra instituição financeira, vedada a sua utilização de forma diversa
da estabelecida-na legislação federal, bem como no Plano de Trabalho.
VI - Caberá à Secretaria do Saneamento, ou a quem ela
delegar. exercer a fiscalização e acompanhamento das açaes previstas
para OXOCuÇa0 do objeto indicado acima, de modo a evidenciar a boa e
regular aplicação dos recursos transferidna
VII • O beneficiário obriga-se a apresentar ao Ministério do
8em-Estar Social, no Prazo de 30 (trinta) dias, após a execução do
objeto expresso no Plano de Trabalho, a prestação de contas, mediante
fornecimento dos relatórios de execução FIsico-financeira, de Execução
de Receita o Des posa. de Relação do Pagamento e de Bens, podendo ser.
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.
VIII - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
p rovenientes das
receitas obtidas
das a p licaçaes
financeiras
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realizadas, serão devolvidos ao MBES no plazo, improrrogável, de
(trinta) dias, a contar do término da execução do objeto.
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IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em caderneta, de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de a p licação financeira de curto prazo ou o peração de
mercado aberto lastreada mm títulos da dívida p ública, quando a
utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
X -

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONOR BARRETO FRANCO

PORTARIA 119 33, DE 7 DE JANEIRO DE 1994
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL - INTERINA, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei
200, de 25.02.67, nas Leio n(a) 8.666, de 21.06.93 e 8.211, de
22.07.91, no que couber, co Decreto n . 93.872, de 23.12.86, na
Instrução Normativa/DTN n . /O, de 02.10.91, na Instrução Normativa/STN
n . 02, do 19.04.93, no que couber, e no que consta do Processo n.
28.000-007307-93-41 ,resolve:
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursoe consignados no
Orçamento Geral da União para 1993 ao MUNICIPIO DE QUIXABA - PE, CGC/MF
- n . 35.445.527/0001-04, eito à Rua Solidonio Pereira de Carvalho ./n.,
nos va/oren de CR$ 2.472.065,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS o SETENTA e
DOIS MIL e SESSENTA e CINCO CRUZEIROS REAIS) e CR$ 1.854.049,00 (UM
mumAo, OITOCENTOS e CINQUENTA e QUATRO MIL e QUARENTA e NOVE CRUZEIROS
REAIS), perfazendo um valor total de CR$ 4.326.114,00 (QUATRO MILHÕES,
TREZENTOS o VINTE e SEIS MIL, CENTO e CATORZE CRUZEIROS REAIS),
objetivando implantação de sistema de esgoto sanitário com execução de
rede coletora e ligações domiciliares, de acordo com o Plano de
Trabalho constante do processo acima mencionado.
I/ - As transferênciao dos recursos de que trata o item
anterior serão efetivadas, desde que haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
III - A consignação, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item I são originários das Dotações
Orçamentárias-Programas de Trabalho 23101.13076.0323.1345.0411 Infra-estrutura urbana, em Quixaba - PE, Elemento de Despesa 4540.41
(Contribuições a Municipioennvestimenton), Fonte 153 (FINSOCIAL),
Nota de Empenho n . 930E04423 de 05.11.93 e, 23101.13076.0448.1112./339
- Infra-estrutura urbana, em Quixaba - PE, Elemento de Despesa 4540.41
(Contribuições a Municipioe/Investimentos), Fonte 153 (FINSOCIAL), Nota
de Empenho n . 930E04424 de 05.11.93, consignado ao Ministério do
Bem-Estar Social pela Lei n . 8.652 de 29.04.93.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V - Os recursos eerOo depositados em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, não podendo ser trannferidos para
outra instituição financeira, vedada a sua utilização de forma diversa
da estabelecido na legislação federal, bem como no Plano de Trabalho.
VI - Caberá Secretaria de Saneamento, ou a quem ela delegar,
exercer a fiscalização e acompanhamento dás ações previstas para
execução do objeto indicádo acima, de modo a evidenciar a boa e regular
aplicação doa recursos transferidos.
VII - A prestação de contas será apresentada à unidade
concedente, até 30 (trinta) dias, apõa o vencimento do prazo previsto
para aplicação da última parcela transferido ou para o cumprimento
total das obrigações pactuadas, prorrogavéis por, no máximo, 30
(trinta) dias, não podendo exceder ao útimo dia útil do. mês de
fevereiro do ano subsequente ao do retebimento.
VIII - Os saldos financeiros remanescente., inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadaa, °arilo devolvidos ao MBES no prezo, improrrogável, de 30
(trinta) dia., a contar do término da execução do objeto.
IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança do instituição financeira' oficial, os ealdos dos recursos
transferido., se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto /astreada em títulos da dívida pública, quando a
utilização doe moema verificar-se em prazos menoren que um mês.
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Passo./RS, no valor de CR$ 2.472.065,00 (dois milhões,
setenta e dois mil e sessenta e cinco cruzeiros reais),
construção de um centro comunitário com 226,12 02, na
Alto Erval Novo, de acordo com o Plano de Trabalho e o
constantes do Processo acima menciohado.

quatrocentos e
objetivando a
localidade de
Projeto 8.5sico

II - A transferência doo recursoo de que trata o item
anterior nerá efetivada desde que haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.
II/ - A consignação, o empenho da ~pesa e a liberação doa
recursos de que trata o item I °Ao originários da Dotação Orçamentária
- Programa de Trabalho n' 23101.15081.0486.3335.0239 - Desenvolvimento
de Ações Sociais e Comunitdrias/Construçáo de Centro Comunitário de
Alto Erval - Três Posso./RS,
Elemento de Despesa 454041
(Investimento/Transferência a Município/Contribuição), Fonte 153
(FINSOC/AL), Nota de Empenho o' 930E02363, de 22.09.93, consignada ao
Ministério do Bem-Estar Social pela Lei n . 8.652, de 29.04.93.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V -Os recursos serão depooitados em conta vinculada e
específica no Banco do Brasil S/A, conta corrente n o 8.559-6, Agência
n . 0457-x, não podendo ser transferidos para outra instituição
financeira, vedada a sua utilização de forma diversa da estabelecido na
legislação federal, bem como no Pleno de Trabalho.
VI - Caberá à Secretaria da Promoção Humana - SPH, ou a
quem ela delegar, exercer a fiscalização e acompanhamento das ações
previstas para execução do objeto indicado acima, de modo a evidenciar
a boa e regular aplicação doe recursos transferido°.
VII - O beneficiário obriga-se a apreeentar ao Minietdrio
do Bem-Estar Social, no prazo de 30(trinta) dias, apõe a execução do
objeto expresso no Plano de Trabalho, a preetação de contas, mediante
fornecimento dos relatório. de Execução Físico-Financeira, do Execução
da Receita e Deopesa, do Relação de Pagamentoo o de Bens, podendo ser
prorrogado por igual período.
VII/ - O. saldos financeiros remaneecente°, inclusive os
provenienten das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MBES no prazo improrrogável de
30(trinta) dia'', a contar do término da execução do objeto.
IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas
de poupança de instituição financeira oficial, oo saldos doa recursos
transferidos, se e previsão de seu uso foi igual ou ouperior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em titulo público, quando a utilização dos
mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONOR BARRETO FRANCO

PORTARIA NO 35, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
A MINISTRA DE ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL - INTERINA, no
uso de euan atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei
200, de 25.02.67, nas Leis n . (s) 8.666, de 21.06.93 e 8.211, de
22.07.91, no que couber, no Decreto n . 93.872, de 23.12.86, na
Instrução Normativa/DTN n . /O, de 02.10.91, na Instrução Normativa/STN
n . 02, de 19.04.93, no que couber, e no que consta do Processo. n.
28.000-003218-93-71 ,resolve,
I - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos consignado. no
Orçamento Geral da Unido para 1993 ao MUNICIPIO DE OLINDA - PE, CGC/MF
n . 10.404.184/0001-09, sito à Rua de São Bento, 123 - Varadouro, nos
valores de CR$ 23.494.960,00 (VINTE e TRES MILHÕES, QUATROCENTOS e
NOVENTA e QUATRO MIL, NOVECENTOS e SESSENTA CRUZEIROS REAIS) e CR$
1.236.033,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS e TRINTA e SEIS MIL e TRINTA e TRES
CRUZEIROS REAIS), perfazendo um valor total de CR$ 24.730.993,00 (VINTE
O QUATRO MILHÕES, SETECENTOS e TRINTA MIL, NOVECENTOS e NOVENTA e TRÊS
CRUZEIROS REAIS), objetivando implantação de rede coletora o ramal
condominfal de esgoto no conjunto habitacional na Cidade de Tabajara, em
Olinda - PE, de acordo com o Plano de Trabalho constante do processo
acima mencionado.
II - As transferêncian dos recursos de que trata o item
anterior serão efetivadas, desde que haja disponibilidade financeira no
Tesouro Nacional.

X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONOR BARRETO FRANCO

PORTARIA NO 34, DE 7 DE JANEIRO DE 1994

.

A MINISTRA DE ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL - INTERINA, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Decreto-lei n.
200, de 25 de fevereiro de 1967, e ne Lei o' 8.666, de 21 de junho de
1993, no que couber, na Lei n . 8.447, de 21 de julho de 1992, na
Instrução Normativa/DTN n . 10, de 02 de outubro de 1991, e na Instrução
Normativa/STN/n . 02, de 19 de abril de 1993, co que couber, e
considerando o que consta do Processo n . 28000.013419-93-50 'resolve,
/ - Aprovar o Plano de Aplicação doa recursos consignados
no Orçamento Geral da União para 1993 ao Município de Três Paseos/RS,
CGC/MF n . 87.613.188/0001-21, com sede lf Av. Santo. Dumont, 75 - Três

II/ - A consignação, o empenho da despesa e a liberação dos
recursos a que se refere o item I são origindrioe das Dotações
Orçamentária.-Programas de Trabalho 2310/.13076.0448.///2.1242 Saneamento básico, em Olinda - PE, Elemento de Denpeea 4540.42
(Auxílios a Municípios/Investimentos), Fonte 100 (Recursos Ordinários),
Nota de Empenho n o 930E01350 de 27.08.93 e, 23101.13076.0448.1112.1242
- Saneamento básico, em Olinda - PE, Elemento de Despena 4540.41
(Contribuições a MunicIpion/Investimentos), Fonte 153 (FINSOCIAL), Nota
de Empenho o' 930E01351 de 27.08.93, consignado ao Ministério do
Bem-Estar Social pela Lei n e 8.652 de 29.04.93.
IV - O período de execução do objeto observará o prazo
estabelecido no Plano de Trabalho.
V - Os recursos serão depositadoo em conta vinculada e
especifica no Banco do Brasil S/A, não podendo ser transferidos para
outra instituição financeira, vedada a sua utilização de forma diversa
da estabelecido na legislação federal, bem como no Plano de Trabalho.
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V/ - Caberá A Secretaria de Saneamento, ou a quem ela delegar,
exercer a fiscalização e acompanhamento deo ações previstas para
execução do objeto indicado acima, de modo e evidenciar a boa e regular
aplicação doo recursos transferidos.
VII - A prestaçao de contas °era apresentada A unidade
concedente, até 30 (trinta) dias, após o vencimento do prazo previsto
para aplicação da última parcela transferida ou para o cumprimento
total das obrigaçõe° pactuada°, prorrogavéis por, no ~imo, 30
(trinta) dias, não podendo exceder ao ótimo dia útil do mês de
fevereiro do ano subsequente ao do recebimento.
VIII - Os saldos financeiros remanescente°, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MUS no prazo, improrrogável, de 30
(trinta) dias, a contar do término da execução do objeto.
IX - Deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial, os saldos dos recursos
transferidos, se a previsão de seu tino for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto laetreada em títulos da divida pública, quando a
utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONOR BARRETO FRANCO
(Of. no 7/94)

SEÇÃO 1

Pela Lei no 8.652, de 29/04/93. conforme nota(s) de empenho.
Art. 30 A aplicação dos recursos observaró o prazo
estabelecido no Plano de Aplicação, sujeitando-se o Orgão executor às
disp osiçaes contidas no Decreto no 93872. de 23/12/86, na Lei no 8.666,
de 21/16/93. no que couber, e demais normas regulamentares que
disciplinam a matéria, em especial a Instrução Normativa STNIMF no 52de 19/04/93.
Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
WLADIM/R GARCEZ HENRIQUE

PORTARIA NO 331, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA LIA NO ESTADO DE DOIAS, no uso das
ate-113.14'es que lhe confere através do Art 2q da Portaria 425, de
23/16/93 da Presidência da LBA. e considerando a que consta no processo

no 28950009884/93, resolve:

Art. 10 Aprovar o Plano de A p licacão dos recursos consignado.
no Orçamento Geral da União p ara 103, destinado ato) PREFEITURA
MUNICIPAL DE SA0 LUIZ DE MONTES BELOS. CGC no •2.328.446/8041-87, sito
à RUA RIO DA PRATA N. 662, no valor de Cr% 1.18B.NOM (Nue Mi/hao

Cento e Oitenta

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
Superintendência Estadual do Amazonas
DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
PROCESSO LICITATORIO NO 28974.001.788/93
Homologo a presente licitação, referente a Carta Convite ne 024/93 , pa
ra aquisição de Cadeiras de Rodas conforme especificação as fls. 12 ch5
presente processo, com base no parecer da Comissão de Licitação e adju
dico as propostas das firmas STOCK-Eguipamentos e Maquinas Ltda que gã
nhou o Item 01 e (RI-Produtos Radiologicos e Hospitalares Ltda, que
nhou o item 02, por apresentarem o menor preço.
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Oito Mil Cruzeiros Reais), objetivando a .

Art. 20 Os recursos a
liberados sio originados da
dotação orçamentirla - consli gnada a Legião Brasileira de Aesietincia
p ela Lei no 8.652. de 29/44/93, conforme nota(s) de empenho.
Art. 3o A ap licação dos
recursos ob
á o prazo
estabelecido no Plano de A p licação, sujeitando-se o órg ão executor às
dis p osiçães contidas no Decreto no 93872, de 23/12/86, na Lei no 8.666,
de 21/16/93, no q ue couber, e demais ~alas reg o ***** tare. que
disciplina. • oatéria, em es p ecial a /nstrucão No...ativa STN/MF 00 52,
de 19/44/93.
Art, 4o Esta. Portaria entra

Publicação.

MARIA ELIZABET8 MEDEIROS DE O. MORAIS

em

vigor na data de sua

WLAD/MIRGARCEZ HENRIQUE

(Of. no 2/941
(Of. no

Superintendência Estadual de GOi8/3

Superintendência Estadual de Mato Grosso

PORTARIA N9 163, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1994
O SUPERINTENDENTE DA LIA NO ESTADO DE DOIAS. no uso das

PORTARIA NO 93, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA MIA NO ESTADO e0(A) MATO GROSSO, .0 uso
das atribuicUes que lhe confere atravé, do Art 20 da Portaria 425. de
23/06/93 da Presid4ncia da LBA, e considerando o sue con,ta no 'recesso
no 28982011917/93, reselvet

Art. lo Aprovar o Plano de Aplicacio dos recursos consignados
no Orçagento geral da União para 1994, destinado a(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE AM/CUNS, COC no 42.262.368/41,41 -53, sito à AV. TOCANTINS N
.1144 - CENTRO, no valor de Cr% 618.416,44 (Seiscentos e Dezoito Mil
is Cruzeiros Reais), objetivando a .

Art. lu A provar o Plano de Ap licacão do, recurau, conufgnados
no Or.:mento Gera/ da (briGo rara 1994, destinado a(o) NUNIC/PIO DE
RIBEIRA° CASCALHEIRA. CGC no 24.772.113/0001-73, ,itu'à AV. PADRE JOAO
BOSCO als. no valor de Cr% 1.237.50,00 (Num Hilhau Duzentos e Trinta e
Sete Mil Quinhentos Cruzeiros Reais), objetivaud. u APOIO DESENV.COMUN
.GERACAO REMOA-R/0E1RA° CASCALHEIRA-MT.

atribufelea que lhe confere através do Art 20 do Portaria 425, de
23/46193 da Presidincia da LBA, e considerando o q ue consta no proceeao
no . 2891164146629/93, resolves

Art. 20 01 recursos • serem liberados são originados da
votação orçamentiria-consieneda a Leg ião Mrasi/eira de Assistincia
p ela Lei no 8.652, de 29/•4/93, conforme nota(*) de empenho.
arc. 30 A aplicação dos recursos ob
á o prazo
estabelecido no Plano de Aplicação, sujeitando-se o érgio executor is
dieposiçães contidas no Decreto no 93872, de 23/12/86, na Lei na 8.666,
de 21/06/93, no que couber, e demais normas regulamentares que
disci p linam a i g atéria, em es p ecial a Instrução Noroativa STN/NF no 42.
de 19/44/93.

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE

Art. 20 Os recortam. a serem liberados sau orisioados da
dotação orea..entéri.- p rofirama de trabalho 15051048723710515. eleaento
de Aes p eaa 3440410000. fonte 9152000. conni',vad a Legillo Drusiteira
de AsuistGocia p ela Lei nu 8.652. de 29/04/93, conforme nota(s) de
revenha nu 9322393. de 30/12/93.
Art. 3u A a p licacZo din, recurso, ubservaró nruzu
estabelecido no Plano de APliC440, suJeitandtese o ór gão executar à,
disposicGes contida, no Decreta no 931172, de 23/12/86, na Lei 'eu 8.466,
de 21/06/93, no sue couber. e demais rearaas reaulameutarea suo
disci p linam a matéria, em es p eria/ is In,trocUo Vara:alva STN/MF nu 02.
de 19104/93.
p ua; it

Art . 4o Oslo Por tar te ent r

vivar na dai a de

SALVADOR VIANA NETO
PORTARIA N9 170, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993
O SUPERINTENDENTE DA LBA NO ESTADO DE GOIAS, no uso das
atrtbulçães nue lhe confere através do Art 20 da Portaria 425, de
23/86/93 da Presidência da LBA, e considerando o que consta no processo
no 28981118737/93, resolve:
Art. lo Aprovar o Plano de Aplicacão dos recursos consignados
no Orcamento Geral da União para 1994, destinado a(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAPO. CGC no 01.373.497/001-56, sito á RUA PE, VICENTE
356 - CENTRO, no valor de Cr% 1.263.134,10 (Num Milhao Duzentos e
Sessenta e Tres Mil Trinta e Quatro Cruzeiros Reais), ob j etivando o .
Art. 2o Os recursos a serem liberados são originados da
dotação orçaoentária-consignada a Legião Brasileira de Assistência

(Of. 00 20/93

Superintendência EstadualdoInaul
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Ratifico a inexigibilidade da licitação, para despesa com assinatura
mensal para utilização de TELEX, nos Termos da Lei 8.666/93.
Ratifico a inexigibilidade da licitação, para despesa de Telefone,
através da Telecomunicações do Piauí S/A, nos Termos da Lei 8.666/93
Ratifico a Inexigibilidade da licitação para despesa com Agua, atraLei
vés da Agua o Esgoto do Piauí S/A - AGESPISA, nos Termos da
8.666/93.

•ara
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Ratifico a inexigibilidade da licitação para despesa com Vale Transporto através do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de
Teresina - SETUB, nos termos da Lei 8.666/93.

Interessado: VEMAR INDOSTRIA E COMÉRCIO LIDA
CGC/11F
no: 31.877.681/0001-02

Ratifico a inexigibilidade da licitação, para despesa de Energia
Elétrica, através das Centrais Elétricas do Piauí - S/A
CEPISA
nos Termos da Lei 8.666/93.

%BR: 8471.99.9900; Produto: Concentrador de dados de bombas de
abastecimento; Modelo: C8-2040.
NB*: 9032.89.9900; Produto: Controlador para bamba eletrônica; Rodelas: BEI,-D21, BEL-021/2, BEI,-422 e BEC-412.

Ratifico a inexigibilidede da licitação, para despesa com assinatura
do Diário Oficial da União, nos Termos da Lei 8.666/93.
Ratifico a inexigibilidade da licitação para despesa de Publicação
através do Diário Oficia/ da União, nos termos da Lei 8.666/93.

NBX: 8413.91.0000; Produto: Módulos eletrônicos para bomba de
abastecimento; Modelos: MAC-224, 080-101, 008-011.

3. Processo MCT n o : 05550/93-9, de 28/09/93
Parecer Técnico no: MCT/SEPIH/DDT/256/93

RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA
Interessado: inter Eletrônica do Brasil Ltda
CGC/MF
no: 52.863.305/0001-20

(Of. n9 5/94)

MON: 8471.92.9900; Produto: Monitor de Vídeo SVGA Policromático;
Modelos: 14 4 DP .31 AOC 4X12; 14' DP .39 AOC 4092 e 14 4 DP .42 AOC
4X2Z.

Ministério da Ciência
e Tecnologia
GABINETE DO MINISTRO

4. Processo MCT n o : 05683/93-9, de 08/10/93
Parecer Técnico n o : MCT/SEPIN/DDT/266/93

_J

Interescado: SUPPORT INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LIDA
n.: 56.936.107/0001-09
CGC/MF
BOM: 8471.91.0100; Produto: Unidade Digital de Processamento para
microcomputador; Modelos: EXCELL PCAT-386-SX; EXCELL PCAT-386-DX e
EXCELL PCAT-486-DX.

PORTARIA INTERMINISTERIAL N9 2, DE 10 DE JANEIRO DE 1994.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA
FAZENDA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4 2 , da Lei n9 8,248, de 23 de outubro de 1991, e
nos arts. 65 e 18, do Decreto n o 792, de 2 de abril de 1993, resolvem:
Art. 12 Conceder a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), até 29 de outubro de 1999, nos termos
do disposto no art. 4 9 , da Lei (19 8.248, de 23 do outubro de 1991,
aos bens de informática e automação relacionados no anexo a esta
Portaria, fabricados pelas empresas nele indicadas, asseguradas a
manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na
industrialização desses bens.
5 19 Como acessórios, sobUssalentos e ferramentas que, em quantidade normal, acompanham o bem isento farão jus à
isenção do IPI, além daqueles relacionados no anexo, os manuais de
operaç lo e os cabos pitara intorconexão e alimentação.
5 2 9 Para fazer jus A isenção a que se refere esta Portaria, os bens de informática e automação relacionados no anexo, salvo quando expressamente disposto de forma diversa, deverão
estar contidos cada um em seu próprio corpo ou gabinete, conforme
constam nos respectivos processos.
•

Art. 22 A concessão do incentivo de que trata
o artigo anterior será tornada sem efeito, a qualquer tempo, sem
prejuízo do ressarcimento previsto no art. 92, da Lei n. 8.248/91,
se a empresa fabricante deixar de atender ou cumprir qualquer doe
condições estabelecidos no Decreto n 9 792, de 2 de abril de 1993.
Art. 3 2 As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no anexo deverão fazer expressa referência a esta Portaria,
Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ministro da Fazenda

JOgg ISRAEL VARGAS
Oinistro da Ciéncia e Tecnologia

ANEXO

F

PORTARIA INTERMINISTERIAL N9 3, DE 10 DE JANEIRO DE 1994
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA
FAZENDA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4 2 , da Lei n o 8.248, de 23 de outubro de 1991, e
nos arts. 69 e 18, do Decreto n o 792, de 2 de abril de 1993,resolvem:

Art. 12 Conceder a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializado. (IPI), até 29 de outubro de 1999, nos termos
do disposto no art. 42, da Lei n o 8.248, de 23 de outubro de 1991,
aos bens de informática e automação relacionados no anexo a esta
Portaria, fabricados pelas empresas nele indicadas, asseguradas a
manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na
industrialização desses bens.
5 19 Como acessórios, sobressalentes o ferramentas que, em quantidade normal, acompanham o bem isento fardo jus
isenção do IPI, além daqueles relacionados no anexo, os manuais de
operação e os cabos para interconexão o alimentação.
5 29 Para fazer jus à isenção a que se refere esta Portaria, os bens de informática e automaçãO relacionados no anexo, salvo quando expressamente disposto de forma diversa, deverão
estar contidos cada um em seu próprio corpo ou gabinete, conforme
constam nos respectivos processos.
Arc. 29 A concessão do incentivo de que trata
o artigo anterior será tornada som efeito, a qualquer tempo, sem
prejuízo do ressarcimento previsto no 'art. go , da Lei n9 8.248/91,
se e empresa fabricante deixar de atender ou cumprir qualquer das
condições estabelecidos no Decreto n o 792, de 2 de abril de 1993.
Art. 39 As notas fiecais relativas comercialização dos bens relacionados no anexo deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Art. 4 2 Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
JOSE ISRAEL VARGAS
Ministro da Fazenda
Ministro da Ciéncia e Tecnologia

Relação de bens de informática e automação isentos do 1PI,
até 29 de outubro de 1999, nos termos do.disposto no art. 42, da
Lei no 8.248/91.

1. Processo MCT (1 11, 04611/93-4, de 18/06/93
Parecer Técnico n o : DDT/MCT/166/93
Interessado: DOADOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CGC/MF
n9: 47.686.720/0001-16

ANEXO
Re/ação de bens de informática e. automação isentos do IPI,
até 29 de outubro de 1999, nos termos do disposto no art. 4 0 , da
Lei n 9 8.248/91.
1. Processo MCT n o : 05533/93-7, de 24.09.93
Parecer Técnico n o : MCT/SEPIN/00T/285/93
Interessado: Sid Informática S.A.
n o : 77.623.163/0001-55
CGC/MF

81314: 8537.10.0100; Produto: Comando numérico computadorizado; Modelos: CNC 410 e CNC 630.

NBM: 8470.90.0000; Produto: Terminal financeiro modular; Modelo:
SIO 2375.

2. Processo MCT n o : 04710/93-2, de 30/06/93
Parecer Técnico n o : DSA/MCT/261/93

2. Processo MCT n o : 05696/93-3, de 13.10.93
Parecer Técnico n o : MCT/SEPIN/001./286/93
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2. Processo MCT n2: 05444/93-4, de 20.09.93
Parecer Técnico n o : DSA/HCT/293/93

Interessado: ACBR Computadores Leda
CGC/14F
0 5 : 67.440.313/0001-31
NEM: 8471.91.0100; Produto: Unidade Digital de Processamento de
Microcomputador; Modelos: P533, P5331425, P1331433, PS33/450 e
PS33/466..

Interessado: HAX1TEC S.A.
CGC/MF
na: 45.602.885/0002-18
SEM; 8537.10.0100; Produto: Comando Numérico Computadorizado; Modelos: MXT3 151-0FO.4302-31; MX13 151-U1%1302-3H; 10:13
151-08A+302-31; MXT3 155-01111.702-30; MXT3 151-0JAaJ02-3T; MXT3
151-0JA_302-30 e MXT3 731-00114302.

3. Processo MCT n o : 06042/93-7, de 11.11.93
Parecer Técnico n2: MCT/SEPIN/DDT/287/93

NEM: 9032.89.0203; Produto: Controlador Programável; Modelos: HXT
1200-1; HXT 120U-2; MXT 1300-1 e MXT 1300-2.

Interessado: ACBR Computadores Ltda
CGC/HP
n o : 67.440.313/0001-31
NEM: 8471.91.0100; Produto: Unidade Digital de Processamento de
Microcomputador; Modelos: 1422503, 14233D3, /1433D3, 615003 e M16603.
Me: 8471.92.9900; Produto: Monitor de Vídeo; Modelos: 71110 e
71330.

4. Processo MCT na: 40228/93-2, de 11.05.93
Parecer Técnico n o : HCT/6EPIN/DDT/274/93
Interessado: HICROLINEA Eletrônica Ind. Com . Imp. Exp. Ltda
CGC/HF
82: 57.123.135/0001-61
NUM: 8471.91.0100; Produto: Unidade Digital de Processamento de
Microcomputador; Modelos; HAT 3116SX, NAT 3861X-40, SOAI 4865X-25,
SAI' 486S1-33, NAT 486DX-33, SAI 486DX-50, NAT 486-2 50 e NAT
486DX-2 60.

PORTARIA INTERM/NISTERIAL N9 4, DE 10 DE JAKE100 DE 1994
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA
FAZENDA, no uso das atribuições que lhes silo conferidas pelo art.
87, parágrafo único, inciso II, da Conotituição, e tendo em vista o
dioposto no art. 4 8 , da Lei n 9 8.248, de 23 de outubro de 1991, e
nos arts. 68 e 18, do Decreto n o 792, de 2 de abril de 1993,resolvem:

Art. 19 Conceder a isenção do Imposto nobre Produtoe Industrializados (IPI), até 29 de outubro de 1999, nos termos
do disposto no art. 42, da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
aos bens de informática e automação relacionados no anexo a esta
Portaria, fabricados pelas empresas nele indicada., asseguradas a
manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a matórias-pri,.
mas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na
industrialização desses bens.
5 19 Como acessórios, sobressalentes e ferramentas que, em quantidade normal, acompanham o bem isento farão jus à
isenção do IPI, além daqueles relacionados no anexo, os manuais de
operação e os cabos pata interconexdo e alimentação.
2 5 Para fazer jus à isienção a que se refere esta Portaria, os bens de informática e automação relacionados no anexo, salvo quando expressamente disposto de forma diversa, deverao
estar contidos cada um em seu próprio corpo ou gabinete, conforme
constem nos respectivos processos.
Art. 20 A concessão do incentivo de que trata
o artigo anterior será tornada sem efeito, a qualquer tempo, sem
prejuízo do ressarcimento previsto no art. 92, da Lei no 8.248/91,
se a empresa fabricante deixar de atender ou cumprir qualquer das
condições estabelecidas no Decreto n 9 792, de 2 de abril de 1993.
Art. 30 As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no anexo deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
de sua publicação. Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ministro da Fazenda

JOSE ISRAEL VARGAS

SEÇÃO 1
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ANEXO
Relação de bens de informática e automação isentos do IPI,
até 29 de outubro de 1999, nos termos do disposto no art. 42, da
Lei n9 8.248/91.
1. Processo MCT nO: 05425/93-0, de 17.09.93
Parecer Técnico 02: MCT/SEPIN/DDT/296/93

Interessado: Sea Indústria e Comércio Lida
57.686.98210001-34
CGC/05F
0B14: 8471.92.0500; Produto: Unidade digital de processamento de
terminal de vídeo; Modelos: MTV 200-BÁSICO, HTV 201. COA e MTV
200-VGA.

NEM: 8538.90.9900; Produto: Placa de circuito impresso montada para Comando Numérico Computadorizado; Modelos: 6FX1111-4AA00;
6FX1123-0AA11;
6FX1118-4AA01;
6FX1192-4AA10;
6FX1/12-0AA11;
6FX1125-1AA01;
6FX1123-79.601;
6FX1111-1AA0/;
6FX1120-20A01;
6FX1126-08L00;
6FX1120-311000;
69311120-38800;
6FX/120-313C00;
6éX1124-6AA02; 6F311124-671802; MX19 130-0ABOO; MXT9 130-0AC00; 10X19
30l-OEA;
HXT9
301-0E8;
6FX1126-011000;
61,111123-613C00-14
6FX1120-5AA00;
6FX1111-0A1102;
6FX1122-2A802;
6FX1123-2AI:101;
6FX1123-218301; 6FX1122-1AA01;
MXT
921-361314;
6FX1120-1CA01;
6FX1117-7ABO/; BUS
M . e-CNC;
6FX1127-7AA00;
6FX1122-3AA00;
6FX1122-4AA00 e 6FX/125-7AA01.
NOM: 9032.90.0400; Produto: Placa de circuito impresso montada para Controlador Programável; Modelos: MXT 376 -0AA11; MXT 376 -0AA21;
MXT 376 -0AA31; MXT 377-003,11; MXT 377-09.521; EXT 377 -0AA32; MXT
053-407111; MXT 949-30011; MXT 300-30811; HXT 301-30813; MXT
310-30811 . MXT 312-30811; MXT 91711 230811; MXT 921-30814; HXT
498 -1AA11; MXT 498-1AA21; MXT 498 -1AA31; MXT 498 -1AA41; HXT
498 -1AA51; HXT 498 -1AA61; HXT 498-003571; MXT 522-3910,11; MXT
511 -50Al2; MXT 520-30811; MXT 429-40811; MXT 430 -4UAl2; MXT
436 -48Al2; MXT 451 -4UAl2; MXT 454-48Al2; MXT 456 -4UAl2; HXT
460 -48Al2; MT 465 -48Al2; MXT 470 -48Al2 e MXT 470 -48C12.

3. Processo MCT n o : 05845/93-9, de 25.10.93
Parecer Técnico na: 08T/0CP/284/93
Interessado: ERICSSON Telecomunicações S.A.
nO: 33.067.745/0001-27
CGC/MF
NOM: 8517.90.0199; Produto: Módulos do Hultip/ex MD 2/34, MCP-308;
Modelos: ZFRB 201 01; ZDX15 501 01/2; ZDT8 101 02/2; ZFKB 401 01;
ZDTB 101 01/2;
NeM: 8517.90.0199; Produto: Placa de circuito impresso montada com
componentes elétricos e eletrónicos pra Hu/tiplex MD 2/34,
MCP-3011: Modelos: ROFB 137 157/1; ROF8 137 156/1; ROFB 117 009/1;
ROFB 117 010/1; ROF8 117 003/1;ROF8 137 154/1; ROFB 137 155/1;
ROFB 117 001/1; ROFB 117 001/3; ROFB 117 002/1; RIFO 117 003/2;
ROFB 117 004/1; ROFB 117 005/1; ROFB 117 006/1; MOFO 117 007/1;
ROFB 117 008/1; ROFB 117 011/1; ROFB 117 015/1.

RETIFICAÇA0
No anexo à Portaria Intermlnieterial HCT/H/NIFAZ N o 152/93, publicada
no D.O.U. de 20 de maio de 1993, Seção I, página 7.169, no item 1. ?rocemos MCT n o 03937/93-3, da Spike Eletrônica S.A., onde se lê:
CGC/HF no: 54.854.698/0001-94, leia-as: CGC/HF n o : 54.854.898/0001-94;
No anexo à Portaria Interministerial MCT/MINIFAZ N o 235/93, publicada
no D.O.U. de 22 de outubro de 1993, Seção I, página 15.803, no item 5.
Processo HCT nO 03937/93-3, da Spike Eletrônica S.A., onde se lé:
CGC/HF n o : 54.854.698/0001-94, leia-se: CGC/HF n o : 54.854.898/0001-94;
Na Portaria Interministerial MCT/MIN/FAZ NO 244/93, da Spike Eletrônica
S.A., publicada no D.O.U. de 08 de novembro de 1993, Seção I, página
16.754, no Art. l o , onde se là: CGC/HF 02: 54.854.698/0001-94, leia os:
CGC/MF n o : 54.854.898/0001-94.
No Anexo à Portaria . Intermininterial HIR/MCT/HICT/MC NO 272, publicada
co D.O.U. de 20 de dezembro de 1993, acção I, página 19782, item °C • da
alínea I do art. 22 onde se là: c) após 31 de dezembro de 1996: menor
ou igual a 15% (quinze por cento), leia-se: c) após 31 de dezembro de
1995: menor ou igual a 15% (quinze por cento).
No Anexo à Portaria Intermininterial MCT/MICT/HC NO 273, publicada no
D.O.U. de 20 de dezembro de 1993, seção I, página 19782, item *C . da
alínea I do art. 22 onde se lê: c) após 31 de dezembro de 1996: menor
ou igual e 15% (quinze por cento), leia-se: c) 31 de dezembro de 1995:
menor ou igual a 15% (quinze por cento).
(Of. n9 6/94)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA No 308, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1993 5')
El Secretário de Administrarão Geral do Ministério da Ciència
e Tecnologia, no uso das atribuiclies q ue lhe foram conferidas pela
Portaria MCT n2 31, de 03 de dezembro de 1992. tendo em vista o disp osto na Portaria MEFP n2 124, de 10 de fevereiro de 1992, e. ainda, o
disposto no Decreto 59 825, de 28 de maio de 1993, resolve,
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Promover na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, a alteração do Quadro de Detalhamento da Des p esa-0D° do Ministério da Ciência e Tecnolo g ia - MCI, publicada co conformidade com a Portaria SEPLAN/PR 1112 390. de 25 de maio de 1993.
ANTONIO MARIA AMAZONAS MAC DOWELL
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das p ela Portaria MCT n2 208, de 83 de setembro de 1993, tendo em
vista o disposto na Portaria MEFP n2 124, de 10 de fevereiro de 1992,
e, ainda, o disposto no Decreto no 825, de 28 de maio de 1993, resolve:
Promover na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, a alteracão do Quadro de Detalhanento da Despesa. - ODD do Ministério da
Ciência e Tecnolo g ia - MCT, p ublicada em conformidade com a Portaria
SEPLAN/PR nR 390. de 25 de maio de 1993.
2.212 FERNANDO OSDRIO

091,2
41121111
200110

ESPECIFICAC10

INEWED1R109

C.. 1 40

4161

/

MES1IMO21CM9214ERD011191

78.68.81 I

; =DD MUDEM E HERM

231.119.83 I

MON MI 293121.80020

UDU= E ~SIM OMR 1

0182
1 111142

P1*iCQ É4eIt $Ji9lC*- tl

IN:
185

/Z2/311.0
........ cacle

(.01C0

139.81.18 I
nutri:

.....

1499.1115

.....

sumxd:
UMCMI I
4.12.45:

1442 IN:
: rum lel

2114.18

;

11102 1 111:
: 19112 14:

11.731.112
9.111.18 I

*****

19,1 S..

1.1.“
Wa

I ..Leale

2.44.94;

17.911.14
5.111.111;

O..

O...

.....

54.29.86;

21.771.1111
immeá

9.172.251
2.151.152 :
13.521.121
1.151.2351
0.52.114

.....

mg

.....

..... •01.111 el. Mi»

:21
.....

1.• C.a

.....

1. MU

011t• 111•
.111.11,

29.619.1414

Clf
01 g .1.1:0

n5CM.

11E10 H

11112IFIC40151

111020
tMEIEGIRCU

1.013101111 CIED311110151.4111

78.81.18 I

11131215111012119211111031128

231.68.441 I

4111 *3 leaavuorto

8.81.161

muna É ruamo umas • 1 s
1 111112 ; 1111

I 491112 1 1112

.11 ...... GA
...... 10 I. <1.14 g 1...14
.....

111•

;r.r., :1, 111:="'•'""'"`"'

12.1113511
131,511.2111
9.19.741
11.151811

l¡
.....

&Me

46.42482:

1.1 1.1.0.1 1.1 Cd.

73.14.21:
14.721.1121
9.113.111

.....

0.1

.....

"lb á*

71.81.911

17.914.101
5.12.125

35.29.261
2.771.12:
1.49.1111

: 11

.....

es.

1...

g ..

1.

!I::

31472.1351
2,19.121
11.312.451:
2491.113112116.1111212

13.21.15i

MIN 11118905 -

1.99.111:
TOM:

221.419.41 I

1 1 / Republicado por ter saído com incorreção, do original, co D.O.
22-12-93, SeçãO I, pég g . 20098 o 20099.
PORTARIA NO 324, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O Secretério de Administração Geral Substituto do Ministério
da Ciência e Tecnologia, no uso das atribuicães q ue lhe foram conferi-

de

PORTARIA NO 325, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O Secretirlo de Administracão Geral Substituto do Ministério
da Ciência e Tecnolo g ia, no uso das atribuicães nue lhe foram Conferidas pela Portaria MCI .19 208, de 03 de setembro de 1993, tendo em
vista o disposto na Portaria MEFP 02 124, de 10 de fevereirb de 1992.
e. ainda, o disposto no Decreto n2 1325, de 28 de maio de 1993, resolve:
Promover na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, a alteração do Quadro de Detalhamento da Des p esa - ODD do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló g ico - CNP q , p ublicada em conformidade coa a Portaria SEPLAN/PR 11 12 390, de 25 de maio de 1993.
LUIZ FERNANDO OSÓRIO

I
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MX,C11.0

Processo INT n2 01240.002777/93
Com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nO 8.888/83, na conformidada
da subdelogação de com p etência constante da Portaria no 28 d. 28/05/91,
da Diretora do INT, o coneidorando o parecer conclusivo da ...... orlo
Joridlo. do INT, diepenso a licitação p oro emissão de empenho em favor
da firma F
Consultores Associado. Ltda., para . q uisição do diversos
'soft
", es p ecificadas em relação datada d. 8/12/93 e anexada ao
Processo n. 01240.002777.93. O p resente ato deverá ser ratificado pelo
Diretor Substituo do INT.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1993
MARCOS ZONINSEIN
Coordenador de Administração
De acordo.
5atifico o ato de dispensa
supra do Coordenador de
Administração.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1993
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Processo INT no 01240,002973/93
Com fundamonto no Art. 24. Inciso V, d. L.1 n2 8.085/93, no conformidade
da subdelegoção de com p etência const.nte da Portaria n2 28 d. 28/08/11,
da Diretora do INT, • considerando o ....cor conclusivo da A ..... arr.
Jurídica do INT, dis p enso a licitação para contratoção de serviços d.
Instalação de Sistema de Exaustão de Seles do Laboratório de Análise
Inorivinica - LbAl, em favor da Mandei Im p ortação • Exportação Ltd., O
presente .to deverá sor ratificado p elo Diretor Substituto do INT.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1993
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Processo INT . ..0 01240.002990/93
Com fundamento no Art. 24, inciso V, d. Lei na 8,688/83, na conformidade
da subdel.gação de competência constante da Port.ria no 20 d. 28/015/81,
• da
Diretor. do INT, • considerando o parecer cone...Ivo da ...... arfa
Jurídica do INT. dispenso • licitação p ara • contratação da firma Posto
d. Ga.olin. Mal.-Noite Ltda., destinada • fortuoier oombustiv.is para o
INT, 9 p resente ato deverá ser ratificado pelo Diretor Substituta do
INT.
Rio de Jnaelro, 4 de janeiro de 1994
MARCOS ZONINSEIN
Coordenador de Administração
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(02. 09 6/94)

DESPACHOS
Reconheço a /nesIgibilidada do Licitaçdo, fundamentado no
Inciso / do artigo 26 da Lei 12 0.666/93, para despesas com fornocimento
de valos-transporte aos servidores deste MPT/PG. tendo em vista o
pronuncIamento constante do Procereoc. na 88130-8.8.23/94. ANTON/0 CARLOS
DEOSDARA - Diretor da Divisdo de Administras/ia - Substituto. Estando
evidenciada a sltuaçAo de Inexigibilidade de LicItaçao para o. serviços
em causa, a teor do Inciso / do art. 25 da Lei n. 8.666/93. c/c o artigo
26 do mesmo diploma logol. RATIFICO o ...pacho do Senhor Dirator da
Olvistio do Administroydo - Substituto, pare despesa no valor estimado de
CR$34.020,66 (trinta o quatro mil e vinte cruteiroo reais). Junto A
VIAÇÃO ANAPOL/NA LTDA. por atender os requieltoe legalc em vigor.
DIRLANDO DE SOUZA PEDRA. Olretor-Oeral da Secretaria do MPT. •
Autorizo a dispensa de ticita030. fundamentado no Incl.° VII/
do artigo 24 da Lei na 0.666/93, para desposas com fornecimento de valestransporte aos servidores deste MAT/PG, tendo em vista o pronunciemepto
constante do Processo n a 08130-111,0023/94. ANTONIO CARLOS DEUSDARA Diretor da Olvls/lo d. Administração - Substituto. Estando evIdonclada a
sltua010 de dispensa do licitaçao poro 0s serviços em naus., a teor do
inciso VIII do art. 24 da L.1 na 8.666/93. c/c o artigo 26 do mesmo
diploma legal, RATIFICO o de.pacho do Senhor Diretor da Divlellio da.
para deepeea no valor estimado de
Adminiotroodo - Substituto,
CR$914.046.06 (novecentas o quatorze mil quarenta cruzeiro. reais).
Junto ao BANCO DE BRASIL/A S/A, por atonder os requisitos legais em
vloor. DIRLANDO DE SOUZA PEDRA. Diretor-Gera/ da Soe...teria do MPT.
(Of. re 12/94i
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Tribunal de Contas da União
PLENÁRIO
ATA NO 63, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidencia do Ministro Carlos ÁtiLs Álvares da Silva
Repr. do Ministério Público; Dr. latir Batista da Cunha
Secretário das &medes: Bel. Josadak Pereira de Oliveira
O Presidente, Ministro Carlos Atila Álvares da Silva,
declarou aberta, às quatorze horas e trinta minutos, a Sessão
Ordinária do Tribunal de Contas da União (Lei n . 8.433, de 16 de julho
de 1992, artigos I . , inciso XI, e 69; e Regimento Interno, artigos In,
inciso XVII, 22, 23 e 84, 55 1 . , 3 0 , 5 5 , 60 e 70).
Registrou a presença dos Ministros Luciano Brandão Alves de
Souza, Adhemar Paladini Ghisi, da Ministra Meia Lordello Castello
Branco, dos Ministros Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Homero dos
Santos, Paulo . Affonso Martins de Oliveira e Olavo Drummond; do
Ministro-Substituto José Antonio Barroto de )(acedo, do Auditor Bento
José Bugarin, bem como do Procurador-Geral, em exercício, Dr. Jatir
Batista da Cunha, havendo, ainda, registrado a ausência do Ministro
Tornando Gonçalves, em licença para tratamento do saúde; e do Auditor
Lincoln Magalhães da Rocha, por motivo de férias.
Assinalou, em seguida, que a Sessão Ordinária, convocado
es-vi do artigo 84, 5 la do Regimento Interno, se destinava ao
processamento das eleições do Presidente e do Vice- p residente do
Tribunal, de Contas da União, para o ano civil de 1994.
Em seguida, o Presidente, Ministro Carlos Atila Álvares da
Silva, deu inicio na ordem regimental, às eleições para Presidente o
para Vice-Presidente, tendo, antes, solicitado ao Procurador-Geral,
em exercicio, Dr. Jatir Batista da Cunha, e ao Secretário da.
Sessões, Dr. Josadak Pereira de Oliveira, que -- ao prestarem a sua
preciosa colaboração ao Tribunal -- funcionassem como escrutinadores.
Comunicou, em seguida, que o Sr. Ministro Fernando
Gonçalves, não podendo comparecer, por motivo de saúde, enviara à
Presidéncia, na forma prevista no inciso I/ do 5 7e do art. 84 do
Regimento Interno, os seus votos em sobrecartas fechadas, os quais,
no momento oportuno, seriam colocados na urna. E, ao ressaltar que os
votos seriam recolhidos na urna, it medida que o Presidente
pronunciasse os nomes dos Ministros efetivos, na ordem do antigüidade
no cargo, recomendou à Secretaria das Sessões que adotasse as
providencies adequadas, no Ilmbito da sua alçada.
Processada, na forma regimental, a eleição para Presidente,
foram encontrados na urna (09) votos, dos quais oito (08) para a
Ministra Élvia Lordello Cartono Branco o um (01) para o Ministro
Marcos Vinicio. Rodrigues Vilaça.
Realizada, com a observAncia do mesmo rito, a eleição para
Vice-Presidente, foram encontrados no urna nove (09) votos, dos quais
sete (07) para o Ministro Marcos Vinício. Rodrigues Vilaça, um (01)
para o Ministro Homero dos Santos e um (01) em branco.
Ante os resultados, o Presidente, Ministro Carlos Atila
Álvares da Silva, proclamou, de per si, eleitos Presidente o
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, para o ano civil de
1994, a Ministra Êlvia Lordello Castollo Branco e o Ministro Marcos
Vinícios Rodrigues Vilaça, respectivamente.
Anunciou, a seguir, que, es-vi do disposto no artigo 86 do
Regimento Interno, já estava convocado para o dia 16 de dezembro
corrente, com inicio às quatorze horas e trinta minutos, a Sessão
Extraordin&ria destinada à posse dos recém-eleitos, tendo designado
para saudá-los, naquela oportunidade em nome do Tribunal, o Ministro
Luciano Brandão Alves de Souza.
ENCERRAMENTO
AO agradecer a todos os que haviam honrado o Tribunal com
ao suas presença., o Presidente deu por encerrada a Sessão Ordinária,
és quina, horas, tendo lembrado ao. seus Pares e ao Repreeentanto do
Ministério Público que seria realizada, a seguir, conforme convocado,
Sessão Extraordinária destinada à apreciação do processos de natureza
urgente (art. 136 do Regiment Interno).
Para constar, eu, Joaadak Pereira de Oliveira, Secretário
das Sessões, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de
aprovada, mor& amainada pelo presidente do Tribunal.
JOSADAR PEREIRA DE OLIVEIRA
SecretArio das Sessões

Aprovada em28 de dezembro de 1993

CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

azA Ne 64, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993
(Sessão Extra-ordinária do Plenário)
•

Presidência do Ministro Carlo. Atila Alvares da Silva
Repr. do Ministério Público; Dr. Jattr Batista da Cunha
Secretário das Sessões; Bel. Joaadak Pereira de Oliveira
Com a presença dos Ministros Luciano Brandão Alves de
Souza, Adhemar Paladini Ghisi, da Ministra Elvia Lordello Castello
Branco, dos Ministros Marcos Vinicio. Rodrigues Vilaça, Homero dos

Santos e Paulo Alfonso Martins de Oliveira, dos Ministros-Substitutos
Bento José Bugarin (este, convocado oralmente, nesta data, pela
Presidência, a teor do disposto na alínea b, do item / do art. 106 do
Regimento Interno) e José Antonio Barreto de Macedo, bem como do
Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha, o
Presidente, Ministro Carlos Atila Alvares da Silva, declarou aberta a
Sessão Extraordinária do Plenário, As quinze horas e dez minutos,
havendo registrado a ausência dos Ministros Fernando Gonçalves e
Olavo Drummond, em licença para tratamento de saúdo, e do Auditor
Lincoln Magalhães da Rocha, por motivo de férias (Regimento Entorno
do Tribunal de Contas da União, artigos 22 a 25, 29, 60, incisos I a
V e 88, incisos I e V).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PARA O EXERCÍCIO DE 1994
Ministro Carlos Atila
- Comunicação
do Presidente,
Alvares da Silva
O Presidente Ministro Carlos Atila Álvares da Silva,
comunicou ao Plenário que recebera do Exm . Sr. Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da
Presidência da República, Alexis Stopanenko, o Aviso n.
973/SEPLAN-PR, de 08 de dezembro corrente, encaminhando a nova
proposta de programação orçamentária deste Tribunal para o exercício
de 1994 (v. texto em Anexo I a esta Ata), havendo em seguida,
procedido a leitura do Aviso n . 990-GP/TCU, -de 15 de dezembro
corrente, que, cm resposta, estava enviando a S.Ex . , nos seguintes
termos (v. inteiro teor no mesmo Anuro 1 desta Ata).
RESULTADO DO SORTEIO ESPECIFICO REALIZADO NA SALA
DAS SESSÕES EM 15.12.93
Comunicação da Presidência
'Senhor Ministros,
Sonhor Procurador-Geral,
Em face do disposto no artigo 15, 5 20 da Resolução TCU s.
005/93, comunico ao Plenário o resultado do sorteio especifico
procedido na Sala das Sessões no dia 15 de dezembro de 1993:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
- TC 012.825/88-3
Interessado, Banco Central do Brasil
Motivo do sorteio; Podido de Reexame da Decisão n e 417/93-TCU Plenário
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE RELATORES
(Resolução n. 005/93, c/c a Portaria n . 30/93)
TC 525.112/93-6
Interessadas Fundação do Serviço Social Pedro I/-PI - Entidade
Contemplada com Recursos Repassados pela LBA e .pela COF/MBES
Motivo do sorteio: Parágrafo 2. do art. 14 da Resolução n . 005/93 (Conflito de competência concernente Na Entidades Jurisdicionadas,
incluídas nas listas dos Ministros Adhemar Pladini Chiai (n . 01) e
Olavo Drummond (n . 08), entre os quais o sorteio foi realizado).
Redator sorteado( Ministro Olavo Drummond
SORTEIO ESPECIFICO DE PROCESSO ENTRE AUDITORES
(Art. 10 da Resolução n . 005/93)
TC 525.115/93-5
Interessada: Prefeitura Municipal de Pedro /I-PI
Motivo do sorteio; art. 10 da Res. n . 05/93
Relator sorteado; Auditor José Antonio Barreto do Macedo
•

SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2. CAMARA
- TC 649.033/89-2 - Apenso TC 625.410/88-2
interessada; Delegacia Federal de Agricultura do Estado do Rio Grande
do Sul/RS
Motivo do sorteio; Recurso de Reconsideração dos Acórdão. nus 086/93 o
087/93 - 20 Camara
Redator sorteados Ministro Olavo Drummond
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do 5 39, do
artigo 50 do Regimento Interno, do processo n . 425.210/90-1 referente
a Tomada de Contas Especial da Telecomunicações de Mato Grosso S.A.
TELEMAT, o Presidente, Ministro Carlos Atila Álvares da Silva,
concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, para apresentar seu voto sobre a matéria (v. em Anexo II a
esta Ata) o, em seguida aos demais Ministros, tendo o Tribunal Pleno
proferido, por unanimidade, a Decisão sob n . 579/93, proposta pelo
Redator, Ministro-Substituto Bento José Bugarin, na Sessão Ordinária
realizada em 10 de novembro último (Anexo V da Ata n r 55/93).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação doe processos incluídos
em Pauta nesta data, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões
de seu 580 a 5E12, o aprovado os Acórdãos de n o s 141 o 142, que se
inserem no Anexo /II desta Ata, acompanhados dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como do pareceres em que se fundamentaram
(Regimento Interno, artigos 19, 20, 25, inciso VI, 36 a 40, 60,
incisos VI a VIII, 71, 55 10 a 7 . e 9 5 , 74, incloos V e VI, 78 a 80).
a) Procs. n.s 018.225/93-4 e 016.457/93-5, relatados pelo
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza;
n' 000.458/90-2, relatado pelo Ministro Adhemar
Paladini
P ..
c) Proc. n . 012.309/93-1, relatado pelo Ministro Marcos
Vinlclos Rodrigues Vilaça; e
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d) Proc. no 524.024/91-0, relatado pelo Ministro Homero dos
Santos.
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA-RESERVADA
.Faz parte integrante desta Ata, em seu Anexo IV, ante o
disposto no Parágrafo Único do artigo 60 do Regimento Interno, as
Decisões nas 40-Adm. e 192, 195, 198 e 199-Reservadas, acompanhadas
dou correspondentes Relatórios e votos em que se fundamentaram,
e 022.429/92-1,
018.750/93-/-Adm.
adotadas nos
processos
nas
001.817/93-0-Reservados,
e
009.286/93-4,
013.787/93-4
respectivamente,
na Sessão Extraordinária-Reservada
relatados
realizada neste data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Carlos Atila Alvares da Silva -- ao
convocar Sessões Extraordinárias-Administrativa o Reservada, para
serem realizadas apõe intervalo de quinze minutos -- deu por
encerrada As dezesseis horas e quarenta minutos, a Sessão
Extraordinária, e, para constar eu, Josadak Pereira de Oliveira,
Secretário das Sessões, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois
de aprovada, será assinada pelo Presidente do tribunal.
Aprovada em 29 de dezembro de 1993
CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
' Presidente

JOSADAK PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário das Sessões

Anexo I da Ata as 64, de 15-12-1993
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PARA O EXERC/CIO DE 0994
Inteiro teor do Aviso n. 973/SEPLA8J-PR encaminhado a este
Tribunal pelo Exm. Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República,
Alexia Stepanenko, bem como do Aviso n . 990-GP/TCU enviadt, em
resposta, a S.Ex., polo Presidente, Ministro Carlos Atila Alvares da
Silva.

Aviso MO

973/5ARAM-PB
Brasília, 8 de dezembro de 1993
Senhor Presidente,

Esta Secretaria de Planejamento em conjunto com o Ministino de Fazenda procedéu a uma criteriosa análise da Proposta OrçanentAria encaminhada ao Congresso Nacional, atravós da Mensagem
no 550, de 31 de alento de 1993, onde constou a programado orçamentãria desse órgao.
2.
Referida anillee íntegra o conjunto de medidas propostas
pelo Governo Federal, destacando-ia o equilíbrio orçamentArio, o
a lu ete fiecal, a eliminação do déficit publico e o combate à infletes°, ao desemprego, i pobreza e, à fome.
3.
Diante do exposto, de ordem _do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, encaminho a programacío desse órgão para o
próximo exercício financeiro, alustada de acordo com aquelas pra•teias, encarecendo a compreensao de Vossa Exceláncia para • revisão efetuada, bem como solicitando sua colaboração para que supereme as dificuldades económico-financeiras pelas quais passa o Paia.
Atenciosamente,

ALICUS wrinnummo
Ministro de Ratado Chefe da Secretaria
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da
Presidência da República

A Sua Exceléncia o Senhor

CAUDA ATILA ALVARIS DA SILVA
Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União
AVISO N . 990-GP/TCU
Em 15 de dezembro do 1993.
Senhor Ministro,
Pelo Oficio Circular-SOF/SEPLAN/PR n o 004/93, de 27 de julho
do ano em curso, da Secretaria de Orçamento Federal, dessa Pasta, foi
encaminhado o teto orçamentário deste Tribunal para o exercício de
1994, estipulado inicialmente no montante de CR$ 4.666.287.000,00
(quatro bilhões, seiscentos e sessenta e seis milhões, duzentoe e
oitenta e sete mil cruzeiros reais).
Na conformidade do Regimento deste Tribunal, submeti
previaMente a referida proposta ao Plenário que manifestou expressa e
veemente inconformidade em relação ao teto atribuído, ante a
programação de gastos incomprimlveis com que se deparará esta Corto no
referido exercício.
Em razão disso orientei os órgãos próprios deste Tribunal no
sentido do que desenvolvessem gestões junto à Secretaria de Orçamento
Federal, demonstrando com toda transparência e realismo a questão

SEÇÃO 1

437

orçamentária enfrentada pelo TCU.
Resultante densa providência, o então Titular da Secretaria
de Orçamento Federal entendeu procedentes e justas as preocupações
manifestadas de forma unAnime pelo Plenário desta Casa, razão pela
qual o teto orçamentário deste Tribunal foi ajustado para o novo valor
de CR$ 5.116.287.000,00 (cinco bilhões, cento e dezesseis milhões,
duzentos e oitenta e sete mil cruzeiros reais) tendo, ainda, o Sr.
Secretário da SOF/SEPLAN-PR, em razão da inviabilidade do atendimento
compromieeo
integral do valor solicitado, na oportunidade assumido o

Sua Excelência, o Senhor
Doutor ALEXIS STEPANENKO
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Coordenação da Presidência da República

de reforçar a dotação orçamentária do TCU no transcorrer do ano dah
1994, por meio do crédito adicional suplementar, na hipótese de •
arrecadação comportar.tal aporte adicional.
Em face do novo teto e dessa perspectiva do acréscimo de
dotação, resolveu o Egrégio Plenário aprovar a Proposta Orçamentária,
a qual, logo a seguir, foi lançada no Sistema Integrado de Dado.
OrçamentArlos - SIDOR, mediante ajuste do valor (teto inicial)
anteriormente inserido em cumprimento ao em/que prazo fixado pela
SOF/SEPLAN-PR.
Agora, transcorridos mais de três meses de definição do
orçamento desta Corte para 1994, em conjunto com o próprio órgão
Técnico dessa Pasta, sou surpreendido com o recebimento do Aviso na
973/SEPLAN-PR, de 8 do dezembro fluente, pelo qual V.Ex . 5. comunica
drástica redução daquele valor aprovado já inclusive constante de
Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional.
Levado o assunto ao conhecimento do Plenário, este
manifestou total inconformiemo com o corte orçamentário proposto, por
entender que se trata de medida que descumpro o acordo firmado co.
órgão Técnico dessa Pasta, deeatende ao principio incito no á l a do
art. 99 da Constituição Federal por ter sido o novo teto fixado
unilateralmente pelo Poder Executivo e, sobretudo, porque inviabilize
as ações de Controlo Externo a cargo do TCU.
A redução orçamentária informada por V.Ex a representa corte
de 14,41 nas despesas de Pessoal e, o maio grave, significa a
inaceitável diminuição de 43% na programação de gastos de Outros
Custeios e Capital, redução definida segundo critérios que, no meu
entendimento, são questionáveis do ponto de vista da justificativa
constante do Aviso n. 973, supracitado.
Verifica-se que os recursos orçamentários atribuídos a seta
Corte nos últimos anos têm sido absolutamente insuficientes para
cuetear as atividades que devem ser executadas em cumprimento às
múltiplas e complexas atribuições que a Constituição de 1988 conferiu
ao TCU. Paradoxalmente, ao tempo em que a nova Carta Constitucional
ampliava expressivamente as competências e responsabilidades do
recursos orçanenterios decresceram de forma
Tribunal,
seus
a partir do nível máximo de recursos em 1988,
significativa. Assim,
o orçamento do TCU teve a seguinte participação percentual no total do
Orçamento Geral da União dos últimos anos:
- em 1988: 0,1%
- em 1989: 0,07%
- em 1990: 0,04%
- co 1991, 0,02%
- em 1992: 0,06%
- co 1993: 0,051.
Como se pode constatar, o restabelecimento da participação
que o orçamento do TCU teve no OCO de 1988 exigiria que, em 1993, a
dotação orçamentária desta Corte fosse multiplicada por dois, o, que
não aconteceu, situação que se agravará ainda mais no exercício de
1994 se mantido o novo teto comunicado por V. Ex..
Desde 1988, para intensificar a fiscalização e cumprir todas
as suas funções previstas na Constituição, o Tribunal precisaria ter
ampliado fortemente seu quadro de pessoal técnico e intensificado seu
treinamento e especialização, com vistas a agilizar a análise das
prestações de contas, multiplicar o número do inspeções e auditorias,
abreviar os prazos requeridos para a realização de cada uma delas, e
atender adequadamente às crescentes solicitações do Congresso Racionei
e de suas Comissões. Nesse contexto, além do aumentar o número de
técnicos de úlvel superior de seus quadros - atualmente fixado em
apenas 965 cargos - teria sido necessário acelerar a execução do Plano
Diretor de Informática.
O aumento de quadros exige maiores instalações, pois o atual
prédio do Tribunal está totalmente saturado. Por isso, há anos se
aponta a necessidade de construir-ao um edifício anexo ao Tribunal,
indlepensAvel para abrigar os novos servidores a serem recrutados.
Essa construção, entretanto, tem sido postergada sempre por falta de
recursos orçamentários.
Pela mesma razão, vem-se arrastando já por dois anos a
implantação dos programas e projetos do Plano Diretor de Informática,
que inclusive teria sido interrompido se o Tribunal não tivesse
obtido, mediante emenda ao Orçamento efetuada no Congresso Nacional,
os recursos pertinentes que lhe têm eido negados pelo Poder Executivo.
O Tribuna/ está firmemente convicto do que é inadiável
efetuar ampla o profunda revisão dos critérios e princípios que
presidem à formulação de sua programação orçamentária, a começar pelo
abandono do chamando -teto hoje adotado para definir seus valore.,
passando a considerar-se, entre outros, critérios como os a seguir
comentados:
a) a presença do controle jamaie pode ser reduzida. O preço
da moralidade é a eterna fiscalização. Portanto, é inaceitável a
redução aleatória dos recursos a serem aplicados em sua manutenção e
ampliação;
h) os recursos Investidos no controle devem ser fixados es
níveis compatíveis, por um lado, com os custos da fiscalização e, por
outro, cola os valores dos programas fiscalizados.
Por princípio, não se deve jamais aprovar e iniciar qualquer
programa governamental sem que existam, no orçamento, recursos
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suficientes para custear seu controle. Dal decorre gim o orçamento do
órgão de controle deve guardar correlação çom A despesa pública em
geral (do Orçamento Geral a União e das entidades da administração
indireta não abrangidas por este último).
Desse ponto de vista é Irrisório o percentual do 0,05% do
Orçamento Geral da União, atribuído ao TCD no último exercício.
preciso restabelecer, no mínimo, os níveis vigentes em 1988, com o
inicio do um trabalho de revisão da programação orçamentária do TCU,
na linha aqui indicada:
c) em matéria do custo/benefício, deve ressalvar-se que o
principal e mais importante resultado que se espera da fiscalização é
a preservação da austeridade e da moralidade na gestão pública. O
valor desse resultado é incomensurável, do ponto de vista de
atendimento às expectativas e anseios da sociedade, e por isso
justifica qualquer investimento que se faça para fortalecer o
exercício do controle. Por essa razão, a Constituição estabeleceu,
para todo e qualquer gestor de recursos públicos, a obrigação
incondicional e intransferível de prestar contas, e atribuiu ao
Tribunal, também incondicionalmente, a responsabilidade de julgar
essas contas e de fiscalizar os atoe dos respectivos administradores.
Essas atribuições devem ser exercidas a qualquer custo - literalmente.
Fica assim demonstrado que, se o controle tem custo, a falta
de controle tem custo muito maior. O que no investe na fiscalização
não é desposa, mas antes economia. Dessa forma, o aumento do orçamento
do Tribunal, .dentro de níveis estritamente correlacionados com suas
efetivas necessidades operacionais, cm nada compromete o programa de
austeridade e contenção de despesas reclamadas com vistas à eliminação
do déficit orçamentário; ao contrário, concorre para sua maior
eficiência e eficácia, e resulta em menores gastos;
d) no que se refere à alteração da proposta orçamentária
anteriormente elaborada e acatada pela SOF/SEPLAN/PR: a palavra final
na definição dos nivelo de recursos destinados à manutenção e
exercício do controle não pode sor competência discricionária do
Poder Executivo, pois os seus órgãos são fiscalizados pelo TCU.
Reafirmo, portanto, a tese de que constitui um absurdo lógico e
político que a entidade fiscalizada defina os meios do que disporá seu
fiscal. O Tribunal aceita, como manda a Razão, que seu orçamento tenha
do ser fundamentado, demonstrando-se com total transparência a
destinação dos recursos. Não concorda, porém, que o fiscalizado tenha
o poder de estabelecer inflexivelmente o valor total da proposta, e
disponha da faculdade de recusar liminarmente examinar as necessidades
de seios requeridos para o controle. Como a Constituição confore o
poder de fiscalização ao Congresso Nacional, mediante controle
Externo, e estipula que esse controle seja oxercido com o auxílio do
TCU, julga o Tribunal que somente o mesmo Congresso pode /imitar ou
auPrimir dotações de sua proposta orçamentária.

Todos esses critérios obedecem, como creio estar
demonstrado, a princípios razoáveis, de evidente raciona/idade e,
sobretudo, de coerência com a posição de autonomia e de independência
que a Constituição, o Direito e a Doutrina Administrativa asseguram ao
Orgão de Controlo. Sem garantia de poder definir os recursos de que
necessita o com os quais possa contar, a autonomia e a independência
do Tribunal ficam anuladas, na prática.

Estou certo de que, analisados e revistos esses aspectos, V.
Ex s concordará que a questão do regime e dos procedimentos que devem
prevalecer na definição dos recursos a serem atribuídos ao Tribunal de
Contas da União se reveste de caráter de absoluta singularidade. Como
órgão superior de controle externo, esta Corte necessita absolutamente
de contar com regras especiais para fixação dos meios necessários ao
exercício de suas funções constitucionais.

Por isso, solicito a V. Exs que determine aos órgãos
Técnicos competentes que revejam, no caso do Tribunal, a orientação
que adotaram em matéria de teto para a proposta orçamentária, de foras
a possibilitar o reexame do caso, para dotar o orçamento desta Corte
dos recursos requeridos para implementar os programas prioritários e
indispensáveis ao fortalecimento do controle oxterno,, mantendo-se, no
mínimo, no que se refere às dotações do Outros Custeios e Capital, os
valores que constaram da proposta encaminhada ao Congresso Nacional
por intermédio da Mensagem n. 550, de 31 de agosto de 1993.

Na certeza de que V. Ex. saberá compreender as razões que se
levam a formular esto apelo, ressalto mais uma vez que os
investimentos nas atividades de fiscalização são concorrentes para o
fortalecimento do programa de contenção de gastos públicos que
fundamenta a política macroeconômica sob a coordenação dessa Pasta e
dia Ministério da Fazenda.
Informo que os dirigentes das Secretarias de Planejamento 'e
da Administração do ICH estarão à disposição dos técnicos desse órgão
Central de Orçamento cara, mais uma vez, demonstrarem os valores das
dotações requeridas para os programas de trabalho a cargo desta Corte
de Contas.
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Inteiro teor do Voto do Revisor, Ministro Luciano Brandão
Alves de Souza, bem como da Decisão n . 579/93, adotada, por
unanimidade, de acordo com o voto do Relator, Ministro-Substituto
Bento José Bugarin, apresentado na Sessão Ordinária do 10 de novembro
último (v. Anexo V da Ata n . 55/93), quando fora suspensa a votação
do processo sob n . 425.210/90-1, atinente à. Tomada de Contas Especial
ex-presidente, e outros, da
de Hilton Teixeira de Figueiredo,
Telecomunicações de Mato Grosso S.A.-TELEHAT.

GRUPO I/ - CLASSE /V - Plenário

TC-425.2/0/90-1
Natureza, Tomada de Contas Especial.
Unidade: Telecomunicações de Mato Grosso S.A.
de
Responsáveis: Milton
Teixeira
Figueiredo,
ex-Presidente, e outros.

Anexo: TC-449.051/89-7 - Prestação de Contas do
exercício de 1988, com 01 Anexo (TC-425.121/88-7 Relatório de Inspeção Especial).

VOTO DO REVISOR
Solicitei vista destes autos em virtude da insistente
alegação de insuficiência de provas por parte dos responsávels
envolvidos em procedimentos licitatórios desenvolvidos no ambito da
TELEMAT, e tidos como fraudulentos pela auditoria da TELEBRÁS, pela
IRCE/MT e pela D. Procuradoria.

2.
Também me preocupavam os critérios utilizados pela empresa
de auditoria externa contratada pela TELEMAT para quantificar os
prejuízos decorrentes das ilicitudes constatadas.

3.
Após detida análise das peças processuais estou
suficientemente convencido da ocorrência das práticas impugnadas,
corretamente atribuídas aos responsáveis indicados pelo Relator,
Senhor Ministro Bento Sugarin.

Considero, de igual modo, plenamente aceitável a metodologia
4.
de que se valeu a empresa do auditoria externa para apurar os prejuízos
causados aos cofres da TELEMAT.

homenagens ao ilustro Relator,
Desse modo, com minhas
5.
acompanho integralmente o Voto por ele apresentado.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1993.
LUCIANO BRANDA° 'ALVES DE SOUZA
Ministro-Revisor

DECISÃO N. 579/93 - TCU-PLENARIO
1. Processo na TC-425.210/90-1, com 01 Anexo (TC-449.051/89-7 Prestação de Contas do exercício de 1988, com 01 Anexo
(TC-425.12//88-7 - Relatório de Inspeção Ordinária)).
2. Classe do Aasunto: IV - Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Milton Teiseira do Figueiredo (os-Presidente),
Carlos Alberto Capistrano de Pinho (ex-Diretor Técnico-Operacional),
Ricardo José Santa Cecilia Corrêa (ex-Diretor
Administrativo-Financeiro), Luiz ParaCO (ex-Gerente do Departamento
de Apoio Administrativo, demitido em 20.05.88), João Vilela
(ex-Gerente da Divisão do Materiais, demitido em 31.03.88 e falecido
em 09.02.91), Carlos Henrique Martins Peixoto (ex-Aas sistente do
Diretor Administrativo-Financeiro, demitido em 31.03.88) o as pessoas
jurídicas de direito privado SISTEMAC - VASCONCELOS E SALGUEIRO
LTDA., GRÁFICA NACIONAL - L. ASSUMPÇÃO, MAR DIGITAL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., PAPELARIA DEL-REY - FANAVA E MIRANDA LTDA. e
POLICROMOS EDITORA GRÁFICA LTDA.

Atenciosamente,
CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Presidente

Anexo II de Ata n. 64, de 15-12-1993
(Sessão Extraordinária do Plenário)
• PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA

4. Entidade: Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT.
Vinculação: Ministério das Comunicações.
5. Rolator: Ministro-Substituto BENTO JOSÉ BUGARIN.
6. Representante
do
Ministério Público: procurador-Geral em
substituição latir Batista da Cunha.
7. órgão do Instrução: IRCE/MT.
8. Decisão: O Plenário, ao acolher as conclusões do Relator, de
acordo com os pareceres da IRCE/MT, co parte, e do Ministério
Público, DECIDE:
rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra.
8.1.
Maria Lúcia Panacri Vilela, representante dos herdeiros do Sr. João
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Vilela, e pelas pessoas jurídiras SISTEMAC - VASCONCELOS E SALGUEIRO
LTDA., GRÁFICA NACIONAL - L. ASSUMPÇAO, o COMERCIAL DE ARTIGOS PARA
ESCRITÓRIO DEI. REI' LTDA., sucessora da PAPELARIA DEL-REY - FANAYA E
MIRANDA LTDA., uma vez que não elidem sua responsabilidade polos
débitos apurados;
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Contas Especial
Responsáveis, Vilmar Paulo Costa - Gerente da
firma MOTAGRI - Motomecanização Agrícola São Joâo
Ltda. -, o Cdxar Ribeiro Melo - ex-Prefeito da
Cidade de Campo Maior - P/
Relatora: Ministra tivia Lordol/o Caetello Branco
Ementa:

8.2.
comunicar cate d.c1...:,o aos responsáveis, fixando-lhes prazo
de 15 (quinze) dias, nos teinus do 5 15 do art. 12 da Lei n . 8.443/92
e do 5 2 . do art. 147 do Regimento Interno, para recolher aos cofres
da TELEMAT as importáncies a seguir discriminadas, acrescidas doe
encargos legais calculados a contar das datas abaixo indicadas até o
dia do recolhimento, e comprovar caís atos potente neta Corte:
a - João Vilela, na pessoa de seus herdeiros e sucessores,
solidariamente com SISTEMAC - VASCONCELOS E SALGUEIRO LTDA., pelos
débitos de Cz$ 2.200.162,87 (dois milhões, duzentos mil, cento o
sessenta e dois cruzados, oitenta e sete centavos), C.$ 695.581,52
(seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e um
cruzados, cinqüenta e dois centavos), Cz$ 3.863.974,22 (trõs milhões,
oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta o quatro
cruzados, vinte o dois centavos), C.$ 632.146,69 (seiscentos e trinta
e dois mil, conto e quarenta e seis cruzados, sessenta e novo
centavos) e C.$ 351.431,00 (trezentos e cinqüenta e um mil,
quatrocentos o trinta e um cruzados), acrescidos dos respectivos
encargos legais a contar de 29.04.88, 27.11.87, 01.01.80, 06.01.88 e
18.01.88, respectivamente;
b - João Vilela, na pessoa de seus herdeiros e sucessores,
solidariamente com MAR DIGITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pelo
débito de C.$ 178.027,88 (conto e setenta e oito mil, vinte e sete

TC - 425.210/90-1
cruzado., oitenta e oito centavos),
acrescido dos respectivos
encargos legais a contar de 04.01.88;
c - João Vilela, na pessoa de seus herdeiros e sucessores,
solidariamente com COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO DEL-REY
LTDA., sucessora da PAPELARIA DEI-REI - FANAYA E MIRANDA LTDA., pelo
débito de Cz$ 246.708,19 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos
e oito cruzados, dezenove centavos), acrescido dos respectivos
encargos legais a contar de 19.01.88;
d - João Vilela, na pessoa do seus herdeiros o sucessores,
solidariamente com POLICROMOS EDITORA GRÁFICA LTDA., pelos débitos do
C.5 92.237,10 (noventa e dois mil, duzentos e trinta o sete cruzados,
dez centavos) e C.$ 351.913,61 (trezentos e cinqüenta e um mil,
novecentos e treze cruzado., sessenta o um centavos), acrescidos doe
respectivos encargos legais a contar do 19.01.88 o 28.01.88,
respectivamente;

8.3. com apoio no inciso VI do art. 267 do Código do Processo
Civil e no art. 157 do Regimento Interno, determinar a exclusão da
responsabilidade dos Srs. Luiz Faraco, Carlos Henrique Martins
Peixoto, Milton Teixeira de Figueiredo, Carlos Alberto Capistrano do
Pinho e Ricardo José Santa Cecilia Corrêa;
8.4. determinar A TELEMAT, por intermédio da C/SET do Ministério
das Comunicações, a adoção de providéncias para apuração 'de
responsabilidades pelo pagamento de indenizações trabalhistas ao Sr.
João Vilela em .virtude do sua demissão som justa causa, quando a
medida cabível, ante a participação daquele ex-empregado em fraudes
que lesaram a empresa, seria a dispensa com justa causa.
9. Ata n. 64/93 - Plenário.

- Recurso de Reconsideração. Reforma parcial do
Acórdão n. 014/93 - Plenário.
- Cohheciscnto
do recurso interposto pelos
responsável César Ribeiro Melo, ex-Prefeito
Municipal
de Campo Maior - PI, dando-lhe
provimento.
- Contas
julgadas
dando-se quitação.

regulares com ressalva,

- Conhecer do recurso interposto pelo Sr. Vilmar
Paulo Costa, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Decisão Recorrida
Na Se.são Plenária de 03 de março de 1993, este Colegiado, ao
acolher o Relatório e Voto proforido pela Sra. Ministra lvia Lordelo
Castello Branco, decidiu (Acórdão n. 014/93 - Plenário - fls. 268):
'1. julgar irregulares as presentes contas com fundamento
no. arta. 1., I; 16, III, alínea 'a' da Lei na 8.443/92 c/c o art.
19, caput e 23, inciso III da mesma Lei, e em débito:
a) o Sr. Vi/mar Paulo Costa, pela quantia original de C.$
149.999,05 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa o
novo cruzados e cinco centavos), acrescida do encargos legais
calculados a partir de 30.04.86;
b) o Sr. Cézar Ribeiro Melo, pelas quantias origináriae
de Cal 102.874,54 (cento e dois mil oitocentos e setenta o quatro
cruzados e cinqüenta e quatro centavos) e C.$ 34.291,52 (trinta o
quatro mil duzentos e noventa e um cruzados o cinqüenta o dois
centavos), acrescida de encargos legais calculados a partir de
06.05.86 e 01.03.87, respectivamente;
2. condená-los ao pagamento desses débitos, fixando-lhes
o praz. do 30 (trinta) dias para o sou recolhimento aos cofres da
União, atualizando-oe até a data do recolhimento, na forma
provista na legislação em vigor;

3. dotermii.ar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso
I/ da Lei n . 8.443/92, a cobrança do débito, caso não atendida a
notificação.'
2.
Inconformados, os responsáveis, nos termos do art. 32 da Lei
esganice rotromencionada, c/c o art. 113 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução Administrativa n. 14, de 12.12.77, impetram
Recurso do Reconsideração tendo por fim a reforma do ressaltado
Acórdão n . 014/92, calcados nas razões listadas às fls. 281/286 •
305/306.

10. Data da Sessão: 15/12/1993 - Ordinária.

CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

.

BENTO JOS2 NJGARIN
Ministro-Relator

Anexo /II da Ata s4 64, de 15-12-1993
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores,
bom como Decisões de n a s 580 a 582 proferidas pelo Tribunal Pleno em
15 de dezembro de 1993, e Acórdãos n o s 141 o 142, aprovados 'nesta
data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 25, inciso vi, 36 a 40, 60, incisos VI a
VIII, 71, 5$ 15 a 7. e 9 . , 74, incisos V e VI, 78 a 80).
Na oportunidade da apreciação do Relatório de Auditoria
Operacional realizada na Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB
(Decisão es 581/93 - TC 012.309/93-1), os Ministros presentes
congratularam-se com o Relatos, Ministro Marcos Vinícios Rodrigues
Vilaça, polo excelente trabalho submetido à apreciação do Plenário.

I - RELATÓRIO
GRUPO I/ - CLASSE I - Plenário
TC-000.458/90-2
Natureza: Recurso de Reconsideração em Tomada de

Parecer da Unidade Técnica
Após descrever os fatos que deram causa a este. auto.
3.
(307/11), voltou-se a Sra. Analista para o exame dos Recursos em
apreço, entendendo, na oportunidade, como satisfatória. as razões
apresentadas pelo requerente Colzar . Ribeiro Melo; porém, de pretensão
irrelevante o recurso inteposto pelo sócio-gerente da ~preza
MOTAGRI - Motomecanização Agricola São João Ltda., Sr. Villear Paulo
Costa, cuja alegação revestiu-se do intuito de isentá-lo do que lho
fora imputado, buscando lançar os referidos encargos sobre •
retromencionada firma, pessoa jurídica sob sua responsabilidade.
Depreende-se, ainda, da ressaltada peça rocursal, o animo do
4.
suplicante em concluir a obra ia questio (fls. 305/06).
Destarte, as conclusões a cargo da instrução (fls. 312)
5.
foram por que se conhecesse dos recursos para, no mérito, dar-lhe
provimento, no que concordou a Sra. Encarregada do 25 Grupo do
Trabalho, varbia,
com ressalva,
as contas do
"a) julgar
regulares,
responsável, Sr. Cozer Ribeiro Melo, dando-lhe quitação;
b) determinar ao órgão responsável pela supervisão do
Programa Ruas em Paz, através do MJ, a adoção de providências junto
à Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, com vista, ao
prosseguimento da construção da USI no Bairro Lucila, na
Terosina/P/, a que se obrigou a firma MOTAGRI - Motomecanisação
Agrícola São João Ltda., de responsabilidade do Sr. Vilmar Paulo
Costa, ante a manifestação deste em concluir a citada obra;
c) sobrestar o julgamento das contas (sie) do Sr. Vllaar
Paulo Costa até que apresente a comprovação do término da obra 4e4
apreço."

• .....
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Manifestação da Douta Procuradoria
7.
No lúcido Parecer de fl.. 314/20, distinguiu o d. Ministério
Público a questão preliminar do recurso impetrado por Vllmar Paulo
Costa, sócio-gerente da empresa MOTAGRI, cujas argumentações consistem
na tese da ilegitimidade do chamamento aos autos da pessoa física (no
caso, o próprio), ao invés da pessoa jurídica acima evidenciada.
8.
Em função da natureza controvertida desta matéria,
.constituindo-se, ainda, em fato gerador de dl...senado no Ambito deste
Tribunal', a ilustrada Procuradoria, na palma do então
Procurador-Gerel, Dr. Francisco do Sales Hourho Branco, objetivando o
desate do presente tema, socorre-se, em vários pontos do seu Parecer
(fls. 316/19), da sapiência de mestres da estatura do Professor Silvio
Rodrigues e do não mesmos eminente administrativista Celso Antonio
Bandeira de Melo.
•

9.
Por derradeiro, além de trazer ao processo a questão
referente à antecipação, pela EMOPPI - Empresa de Obras Públicas do
Piauí, de 50% dos recursos totais à MOTAGRI, antes do início das obra
da USI do Bairro de tocaia, em Teresina/P1, entende o representante do
Ministério Público "como carecedora do fundamento legal a preliminar
suscitada pelo sócio-gerente da MOTAGRI, pretendendo eximir-se, como
pessoa ff/noa, do chamamento aos autos, para, finalmente, concluir,
literis:

a

'31. Ante o exposto, manifestamo-nos, preliminarmente, pela
citação dos es-dirigentes da Empresa EMOPPI, responsável pela
antecipação da quantia originária de Cz$ 149.999,05, acrescida dos
encargos legais a partir do 30-4-1986, à firme MOTAGRI vinculados A
construção da US/ no Bairro de Lucila, em Teresina/PI,
solidariamente co. o Sr. VILMAR PAULO COSTA, sécio-gerente da
citada firma.
32.
Se
relegada
esta preliminar, manifestamos nossa
aquiescOncia
parcial
A proposição do digno Titular da
Inepetorla-Regional, às fls. 312v,ressalva feita às medidas
apontada. nas alineas b e c reproduzida. acima (cf. item 9),
posicionando-nos, quanto aos recursos de reconsideração interpostos
nos autos, no sentido do que deles se conheça, para, no mérito:
a) dar provimento àquele Impetrado pelo Sr. CUM/ RIBEIRO MELO,
sã-Prefeito de CAMPO MAIOR/PI, julgando suas contas
regulares, co. ressalva, em conformidade com a manifestação
da zelosa /RCE/PI (cf. alínea a, item 18, fls. 312); e
b) negar provimento, data venia da Inspetoria-Regional (cf.
alInea b e c, Item 18, fls. 312), àquele impetrado polo Sr.
VIL/UU7 PAULO COSTA, sécio-gerente da firma MOTAGRI,
mantendo-se, em decorrência, sob osso aspecto, a v. decisão
recorrida..
E o Relatório.

II - VOTO
Polo que se depreende dos autos, especialmente no tocante a
uniformidade dos Pareceres que o encerram, o provimento do recurso
interposto pelo ex-Prefeito Municipal de Campo Palor - PI, Sr. Cézar
Ribeiro Melo, constitui-se, salvo melhor juízo deste E. Plenário,
matéria de entendimento pacífico, situação verificada, também, quanto
ao ex-Prefeito Municipal de Corrente-PI, Sr. Jesy Lemos Paraguas.u.

Entretanto, outra é a realidade verificada quanto ao recurso
2.
impetrado pelo responsável Vilmar Paulo Costa, considerando as
diecrepancias de entendimento com respeito às conclusões a cargo da
Unidade Técnica, IRCE/PI, e da douta Procuradoria, representada ao
longo do último decênio polo Procurador-Geral, Dr. Francisco do Salles
Moura° Bracco, figura humana de elevadas qualidades morais e
intelectuais, hoje, após quase meio século do labor dedicado a esta
Corte, no desfrute de merecida aposentadoria, a qual, na oportunidade,
auguro duradoura e deleitante.

Sia/polo de desperdício, as obras públicas inacabados trazem,
3.
também, enquanto bens po/Iticos realmente necessários, males
desmedidos à sociedade.
A matéria que trago ao descortíneo deste Colegiado, versa,
4.
justamente, sobre moa obra pública inconc/usa que, se materializada,
abrigaria um. Delegacia de Policia no Bairro Lucãia, em Teresina - PI.

•I

•

I

•

•

'4

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JA14 1994

DIÁRIO OFICIAL

O Titular da IRCE/PI, anuindo com ce termos da instrução
6.
acresce, em relação às contas do es-Prefeito Municipal de Corrente/PI,
Sr. Jesy Lesse Paraguassu, sobrestadas em função do subitem 8.2 do
Acórdão n a 100/92 - Plenário, que sejam as mesmas julgadas regulares
com ressalva, dando-se quitação ao responsável, em razão do que segue:
não aplicação dos recursos co objetivo convoniado; recolhimento do
débito que lhe fora imputado (fie. 240); e inexistência nos autos do
documentação que comprove ter o responsável se locupletado com os
recursos repassados à PM de Corrente/PI A conta do Convênio SG na
03/86 (fls. 3120).

•

5.
O Sr. VIlmar Paulo Costa, sócio-gerente da MOTAGR/, empresa
responsável pela obra In quaestIo, alegando encontrar-se armazenado o
material necessário A construção, demonstra interesse em concluí-la,
proposição acolhida pela Inspetoria competente, porém, rechaçada pelo
douto Ministério Público que, em esclarecedor Parecer, traz à relação
processual
es-dirigentes
da Empresa de Obra. Públicas do
Piaul - EMOPI, manifestando-se, preliminarmente, pela citação dos
mesmos em razão da responsabilidade pela antecipação, à mencionada
NOTAGR/, de 50% dos recursos totais, antes mesmo de Iniciada a
referida obra.

6.
No bojo processual estão evidenciadas que díspares são as
posições manifestadas envolvendo a questão fundamental do recurso
impetrado polo Sr. Vilmar Paulo Costa, revelando-se irretocável o
desfecho oferecido pelo então Procurador-Geral, Dr. Francisco de
Sella. 'tourão Branco. Arrazoado tão minuncioso não comportaria
dissensão.

7.
Por outro lado, a proposição esposada pela
Inspetoria-Regional reflete a realidade evidenciadora da sensibilidade
do contribuinte diante de tão proocupadte problema, em face das obras
apenas iniciadas, as quais, como de regra, traduzem a forma
Irresponsável com que são tratados os minguados recursos públicos, que
se administrados corretamente, acudiriam a sociedade nas suas
necedsidades baelcas e inadiáveis.

8.
Ante os fatos expostos - acolhendo os termos do parecer
emitido pela douta Procuradoria, e em parte discordando da zelosa
IRCE-PI-, Voto co sentido do que o Tribunal adote a decisão, sob a
forma do Acórdão, que ora submeto à sua elevada consideração.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro 1993'

ADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator

Proc. TC 000.458/90-2
Toada Contas Especial/Recurso do Reconsideração
PARECER
Cuidam os autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela

Delegacia do Tesouro Nacional no Distrito Federal, em decorrência da
falta de prestação do contas dos recursos transferidos, em 09-01-1986.
pela Secretaria Geral do Ministério da Justiça à Secretaria de
Segurança do Estado do Piauí, referentes ao Convênio n a 50-0003/86 (cf.
fia. 25/29), destinado à construção de 21 Unidades de Segurança
Integradas (USI).

2. A zelou. IRCE/PI efetuou a citação dos Srs. ex-Secretários
de Segurança Pública do Governo do Estado do Piaui (cf. fls. 175/170,
os quals apresentaram suas razões de justificativa, as fls. 182/186 e
192/194, analisadas judiciosamente pela instrução, às fls. 195/202.

III
3. A v. Decisão Plenária de 19-6-1991 (cf. Ata no 29/91, Anexo
II/, Ministra-Relatora ELVIA LORDELLO CASTELLO BRANCO), entre outras
medidas, determinou a citação dos responsáveis elencados no sobitem 3.2
(cf. fle. 215), - sócio-gerente da Firma Notomecanização Agrícola S.
João Ltda. - MOTAGRI, Prefeito Municipal de CAMPO MAIOR/PI • Prefeito
Municipal de CORRENTE/PI -, para apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres públicos as importenclas que ali as discriminam.
Naquela assentada ficou estabelecido (cf. item I), com
4.
relação à responsabilidade dos Srs. JUARE2 PIAUHTENSE DE FREITAS TAPETE
• ANTONIO CARLOS DE SENA FALCÃO, az-Secretários de Segurança Pública do
Governo do Estado do Piauí, que seria aguardado o resultado das
providências, então determinadas, para decidir, oportunamente, quanto
ao mérito.

IV
5. Efetuadas as mencionadas citações, mantiveram~ ausentes dos
autos o Sr. CEZAR RIBEIRO MELO, az-Prefeito d. CAMPO MAIOR/PI, • o Sr.
V/LNAR PAULO COSTA, responsável pela MOTAGR/, enquanto que o Sr, JESY
LEMOS PARAGUASSO, ex-Prefeito de CORRENTE/PI, optou por recolher a
quantia devida, acrescida doe encargo. legais (cf. fls. 240).
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6. Na Sessão Plenária do 02-12-1992, mediante o v. Acórdão n.
100/92 (cf. Ata nu 54/92), decidiu esta Corte acemr as alegações de
defesa doe .Srs. ex-Secretários de Segurança Pública (cf. subitem 8.1),
como também sobrestar no julgamento de mérito das contas do
ex-Prefeito de CORRENTE/PI, 'até que este Tribunal firme entendimento
sobre a questão, em consonáncia com a Decisão n. 92/92-Plenário, Ata
n. 12, de 18-3-1992, Anexo II, in D.O. de 03-4-1992, p. 4250'.

VI
7. Em vista da revolta do ex-Prefeito do CAMPO MAIOR/PI e do
sócio-gerente da MOTAGRI, após a inclusão do processo em pauta
especial, este Tribunal, pelo v. Acórdão nu 014/93-Plenário (cf. Ata
n E 07/93), julgou irregulares as respectivas contes, condenando-os ao
pagamento dos débitos que se lhes atribulam, pelas quantias ali
discriminadas (cf. aliaras • e h, item 1).

VII
8. /rresignados, os responsáveis, na forma do art. 32 da Lei nu
8.443-92 c/c o art. 113 do Regimento interno, aprovado pela Resolução
Administrativa TCU n . 14, do 12-12-1977, impetram RECURSO DE RECONu14/93,
SIDERAÇA0 objetivando a reforma do mencionado Abordao
forrado nas razões de justificativa elencadaa às fls. 281/286 e
305/306.
9. A Sr . Analista-/nformante, no minudonte arrazoado de fl..
307/312, perfilhado pela Sr . Encarregada do 25 Grupo de Trabalho,
propondo o conhecimento dos recursos, para dar-lhes provimento,
conclui, verbis'

'a) julgar
regulares,
com ressalva, as contam do
responsável, Sr. César Ribeiro melo, dando-lhe quitação;
b) determinar ao órgão responsável pela Supervisão do
Programa Ruas em Paz, através do ?S.J., a adoção de providências
junto à Secretaria de Segurança Pública do Esçado do Piaui, co.
vistas ao prosseguimento da construção da US/ no Bairro Lucila,
em
Tereeina/PI,
•
que
se
obrigou
a firma
MOTAGR/ - Notomocanização Agrícola São João Ltda., de
responsabilidade do Sr. Vilmar Paulo Costa, ante a manifestação
deste em concluir a citada obra;
c) sobrestar o julgamento das contas do Sr. Vilmar Paulo
Costa até que apresente a comprovação do término da obra em
apreço.'

10. O digno titular da IRCE/PI, acolhendo as proposições da
instrução, acreece, em relação às conta do •x-Prefelto Municipal de
CORRENTE/PI, sobrestadas em função do eubitem 8.2 do Acórdão na 100/92
- Plenário, que sejam as mamas *julgadas regulares, com ressalva,
dando-se quitação ao responsável, de conformidade com os 55 40 • 5 . do
art. 147 do RI do TCU, aprovado pela Resolução Administrativa n e 15/93,
em razão do que se segue: recolhimento do débito que lhe foi imputado
(O is. 240), e inexieténcia dos autos de documentação que comprove ter o
responsável se locupletado com os recursos repassados à P.M. de
Corrente-PI h conta do Convênio SG n u 03/86' (cf. fia. 312v).
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15.
No pertinente à responsabilidade civil das pessoas jurídica*
decorrente do mero doscumprimento de cláusula contratual, parece não
pairar divida quanto A sua incidência plena, nos termos do art.. 1.056
do Código Civil.
16.
Entretanto, a questão mostra-se controvertida quando se
procura invadir o campo da responsabilidade decorrente do culpa
extracontratual. Para ta/ travessia, convêm socomer-noe da lição de
UES (cf. 'Direito Civil - Parto Geral - Volume I',
r
Egg."-a-tCatem, 22 . edição, 1991, p. 74/75), abaixo recordada'

'Quanto à reeponeabilidade contratual, a matéria é pacifica,'
e, doado que se torne inadimplente, sua responsabilidade amerge,ç
nos termos do art. 1.056 do Código Civil.
Todavia, será igualmente responsável a pessoa jurídica no
campo extracontratual7 Sob um aspecto lógico, parecem ter reuno
aqueles que respondem negativamente. Na realidade, quem pratica o
ato ilícito não é a pessoa jurídica, maa seu repreaentante. Ora,
é evidente que este não atuou munido de poderes para praticar o
ato ilícito, pois sou mandato decerto não lho confere a
prerrogativa de agir com dolo ou culpa. De maneira que, encarado
o problema através deste Engulo, seria o representante, • não •
instituição, o responsável.
A lei substantiva, ao cuidar da responsabilidade civil,
refereme apenas às pessoas jurídicas que exerma • exploração
industrial, • parece-me que, nesta expressão, quer incluir aquelas
que tant finalidade lucrativa.
O art. 1.522 do Código Civil determina que as panacas
juridicas que exercerem exploração industrial estão abrangidas
polo art. 1.521. Este últino dispositivo trata da responsabilidade por atos de terceiros, de sorte que, aparentemente, •
responeabilidade da pessoa jurídica por atoe de eme
representantes é a nessa que a do patrão por ato de soe
empregado, • do comitente por ato de seu proposto, ou • do ama
por ato de seu serviçal.
Apenas o art. 1.523 desse diploma legal diminui a eficácia
dos arte. 1.521 e 1522, ordenando que as pessoas ali mencionadas
só seriam responsáveis provando- g o que concorreram para o dano
por culpa, ou negligéncia de sua parte. De norte que as pessoas
jurídicas CO. fim lucrativo só serão responsáveis pelos atoe
Ilícitos praticados por mus representantes provando-se que
concorreram com culpa para o evento danoso. Tal culpa poderá em
configurar quer na eleição de seus adelniatradorea, quer na
vigil&ncia de sua atividade'.

17.
E o mesmo autor quem, em seqüência, mostra a alteração que
vem ocorrendo no Ambito juriaprudencial, no sentido da inversão do
ónus da prova, varina'

'Todavia, circunstâncias várias tém provocado uma evolução
na interpretação do art. 1.523 do Código Civil • uma
jurisprudancia torrencial vem se orientando no sentido de reverter
o ônus da prova, criado por este artigo.
Co. efeito, essa jurisprudência, en ver de reconhecer •
obrigação da vítima de demonstrar a culpa do patrão, do amo, do
comitente, etc., cria uma presunção de culpa, de onde decorre que
serão aquelas pessoas que deverão provar sua akomulpa.
A idéia naturalmente se aplica As pessoas jurídicas. Desse
modo, quando pessoa jurídica de finalidade lucrativa causar dano
a outrem através de ato de seu representante, 'Purgo uma presunção
juris teatum de culpa In *limando • In vigilaado, que precisa ser
destruída pela própria pessoa juridica, sob pona de ser condenada
eolidariamente à reparação do prejuízo, com fundamento no art.
1.518 do Código Civil'. (CO. op. mit., p. 75).

VIII
11. No respeitante aos requisitos de admiesibilidade da espécie
recureal em causa, RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO -, não há negar a
derrogação, já à época em que foi interposto, do art. 113 do antigo
Regimento Interno, pelos arte. 32 e 33 da Lei n u 8.443-92, cm quais
vieram estabelecer o prazo de 15 dias para a interposição desce tipo
de recurso.
impende ressaltar que, ia casu, ainda que constatando o
12.
caráter intempestivo do recurso interposto pelo Sr. V/LMAR PAULO
COSTA, posicionaao-nos pela ma admissibilidade, por força do disposto
no parágrafo único do art. 32 do mencionado diploma legal, que peralta
lhe seja dada guarida fora do prazo, em razão da auperveniência cla
fatos novos.

Ir
13.
Dentre as razões alinhadas pelo sócio-gerente da NOTAGRI, em
suas alegações de fls. 305/306, sobreleva a questão preliminar atinente
ilegitimidade do chamamento aos autos da pessoa física dó
representante legal da ~presa, ao invés da própria pessoa jurídico
mencionada.
14.
Apesar da adequada análise efetuada pela zelosa IRCE/PI (cf.
fls. 312, item 16), escudada.por farta e remansosa jurisprudèncla
desta Corte, tema por conveniente tecer algumas considerações nobre o
tema, que, não eem razão, em função de sua natureza controvertida,
constitui-se, ainda, em foco gerador de diesenso no Embito deste
Tribunal.

Ainda em caráter preambular, impõe-se • perfeita carac18.
terização da distinção entre o ato ilícito decorrente de violação de
ou de dever legal. Mais une vem,
dever contratual strloto
reportamo-ncm ao magistério de SILVIO RODRIGUES, verbis'

'Quando alguém descumpre uma obrigação contratual, pratica
um ilicito contratual e seu ato provoca reação da ordenação
jurídica, que impõe ao inadimplente a obrigação de reparar o'
prejul go causado. O preceito que regula • respommbilidadek
contratual se encontra no art. 1.056 do Código Civil. DM eles

Art. 1.056. Mio quapriado • obrigação, ou deixando de
cunpri-la pelo nodo • ao tampo devido., responde o devedor pem
pardas e.danos.

Por vezes, entretanto, o ilícito se apresenta fora do
contrato. Quando isto ocorre, nenhuma ligação do caráter
convencional vincula o causador á vítima do dano. Aquele infringiu
una norma legal por atuar com dolo ou culpa, violou um preceito de
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conduta de onde resultou prejuizo para outrem. Deve, portanto,
indenizar'. (Cf. op. cit., p. 326).
X
Se introduzimos tal preambulo é porque achamos relevante
19.
confrontar essa ótica puramente civilista com aquela mais adequada à
jurisdição de conta., onde as normas e princípios de direito público
tem, por corto, espaço próprio do aplicação, alterando, via de regra,
:substancialmente, o alcance estrito da ~gol p e privativista.
20.
Em particular, este diecrimen se acentua quando, no ambito
de uma avença submetida ao regime jurídico próprio dos contratos
administrativos, ocorre o inadimplemento do contratado, Isto porque,
segundo a boa doutrina, o contrato administrativo, apesar de sua
designação explicita, afasta-se bastante do modelo de contrato
privatista, onde predomina a autonomia da vontade das partes:. . Em
verdade, o contratado, ao estabelecer relação jurídica com o Poder
Público, cujos magras devora° estar dispostas em termo próprio,
insere-se, em verdade, em um campo do incidência de ordenamento
jurídico maior, formado por normas de direito administrativo, que o
concebem como um colaborador da Administração Pública,
21.
Não é outra a lição que se colhe dos ensinamentos do emérito
administrativista CELSO ANTON/0 BANDEIRA DE MELLO, em sua obra
'Elementos de Direito Administrativo (cf. Malheiroa Editores, 35
edição, 1992, p. 219):
.16. Dai que os poderes reconhecidos à Administração nestes
'contratos administrativos', parece-nos que nada têm de
contratuais. São poderes relativos a prática de atos unilatorais,
inerentes Os competências públicas incidentes sobre aqueles
objetos. E sb por esta razão que prescindem de cláusulas
contratuaie que o. mencionem e de normas legais sobre contratos
efetuados pela Administração. Tais poderes de instabilização
descendem diretamente das regras de competência administrativa
sobre os serviços públicos e o uso de bens públicos. E são
competências inderrogáveis pele vontade das partes, Ineuscetiveis
de transação e, pois de 'contratos".
22.
• Destarte, é manter reconhecer que, no bojo do regime
jurídico dos contrato. administrativos, toda violação de dever
contratual, por parte do contratado, constituir-se-á, também, violação
do devar legal, na medida em que significa uma afronta ao conjunto de
normas 'e princípios do direito administrativo, que lhe é imposto por
decorrência direta da natureza jurídica do contrato administrativo.
23.
t lícito inferir-se, portanto, que, num plano superior
mera responsabilidade contratual, deve uma jurisdição de Contas
ocupar-ae, primordialmente, da violação do dever legal, de natureza
extracontratual, cujo agente responsável será, em principio, uma pessoa
física a não uma pessoa jurídica.
24.
Não há negar que, da lição do emérito civilista SILVIO
MODR/GDXS, acima transcrita, depreende-se que a jurisprudência, noa
casos de responsabilidade extracontratual, tem admitida a presunção
juras emana da culpa da pessoa jurídica, cabendo a esta última o ónus
da prova de sua inocorrência.
25.
Todavia, impõe-se ponderar que esses antecedentes não podem,
decerto, servir de paradigma para o julgamento dos processos
submetidos ao julgamento deste Tribunal. Isso porque, ao revés do que
ocorre no Poder Judiciário, em que no cuida, predominantemente, dos
inter e á eee privados, aqui o interesse público prepondera, de sorte
que imputar responsabilidade por débitos a pessoas jurídicas seria,
em última análise, desconhecer todo um conglomerado jurídico que baliza
os atos e contratos administrativo., dando, em conseqüência, um
indevido caráter de natureza privativista às avenças entro o Poder
Público e o particular.
XI
No caso concreto, em vista do exposto, tem-se como
26.
carecedora de fundamento legal a preliminar suscitada pelo sóciogiiiiiiMfe da MOTAGR/, pretendendo eximir-se, como possoa física, do
chamamento aos autos.
No pertinente às ponderações de mérito oferecidas polo
27.
recorrente, temos, com as vênias de estilo em relação ao
posicionamento da IRCE/PI, como incapazes de excluir sua culpa pelo
não-cumprimento do acordo firmado com a Empresa do Obras Públicas do
Estado do Piauí - EMOPPI, responsável por sua contratação (cf. fls.
164/165, item 12) e declarada extinta por força do Decreto Estadual n.
7.307, de 26-02-1988 (cf. fie. 146/147).
XII
Por outro lado, essurge dos autos a questão referente
28.
antecipação, pela EMOPPI, de 50% dos recursos totais à MOTAGRI (cf.
fim. 150, item 07), antes do inicio das obras da USO do bairro do
Lucáia, em Tereeina/PI.'
Apesar da ausência que os autos ressentem do contrato
29.
firmado entre a ENOPPI e a NOTARAS, corto é, porém, que qualquer
cláusula que estabelecesse antecipação de recursos feriria o disposto
no art. 62 da Lei st s 4.320-64, que obsta o pagamento de desposas sem
que ao tenha processado regularmente sua liquidação. Convém ressaltar
que o campo de aplicação do aludido diploma legal alcançava, à época
do mencionado acordo, as Administrações Estaduais e Municipais, por
força do disposto na alínea c do inciso XVII do art. 85 da E.C. na
07-1977, em face da competência da união para legislar cobre normas
gerais do direito financeiro.
Tem-se como imprescindível, por conseguinte, para o deslindo
30.
da questão, a apuração da responsabilidade dos administradores da
EMOPP/, que viabilizaram a prolatada antecipação de recursos.
XIII
Ante o exposto, manifestamo-nos, preliminarmente, pela
31.
citação dos ex-dirigentes da Empresa EMOPPI, responsáveis pela
antecipação da quantia originária de Cr$ 149.999,05, acrescida dos
encargos legais a partir de 30-4-1980, à firma MOTAGRI vinculados à
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conetiução da USI no bairro do Luctia, em Teresina/PI, :solidariamente
com o Sr. VILMAR PAULO COSTA, sócio-gerente da citada firma.
32.
Se relegada esta preliminar, manifestamos nossa aquiescência
parcial h proposição do digno Titular da Inspetoria-Regional, aa__/.1..
3Igv. ressalva feita às medidas apontadas
nas alíneas
reproduzidas acima (cf. item 9), posicionando-nos, quanto aos recursos
do reconsideração interpostos nos autos, no sentido de que de-Mim
conheça, pafa, no mérito:
a) dar provimento àquele impetrado pelo Sr. CEEAR RIBEIRO MELO,
os-Prefeito de CAMPO MAIOR/PI, julgando suas contas regulares,
com ressalva, em conformidade coo a manifestação da zelosa
IRCE/PI (cf. alínea a, item 18, fls. 312); o
à) negar provimento, data venta da Inspetoria-Regional (cf.
alínea b e c, item 18, fls. 312), àquele impetrado pelo Sr.
ViLMAR PAULO COSTA, sócio-gorente da firma MOTAGRI,
mantendo-se, em decorrência, sob esse aspecto, • v. decisão
recorrida.
Procuradoria, em 26 de agosto de 1993
FRANCISCO DE SALLES MOURA.° BRANCO
Procurador-Geral
ACORDA0 Ità 141/93-TCU - Plenário
1. Processo n . TC 000.458/90-2.
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração.
3. Respondi:veias Vilmar Paulo Costa (sócio-gerente da firma
MOTAGRI - Motomecanização Agrícola São João Ltda.), Cézar Ribeiro Melo
(ox-Prefeito Municipal de Campo Maior-PI) e Jesy Lemos Paraguasau
(os-Prefeito Municipal de Corrente-PI).
4. Entidades; Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí,
convenente que transferiu, através da Empresa de Obras Públicas do
Piauí - EMOPPI, verbas para a NOTAGRI - notomecanização Agrícola São
João Lida, e Prefeituras Municipais do Campo Maior e Corrente - Piauí.
5. Rolator: Ministro ADEMAR PALEDINI GNISI.
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral,
Dr.
Francisco do Salles Moura° Branco.
7. Unidade Técnica: Inspetoria-Regional de Controle Externo no Estado
do Piauí - /RCE/P/.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Reconsideração em Tomada do Contas Especial, de responsabilidado dos
Srs. Paulo Costa, sócio-gerente da firma
MOTAGRI - Motomecanização Agritola São João Ltda., Cozer Ribeiro Melo
e Jesy Lemos Paraguassu, respectivamente ex-Prefeitos Buni
cipals de
Campo Maior e Corrente, Piauí.
Considerando a tempestividade do recurso apresentado pelo
Sr. Cézar Ribeiro Melo, ex-Prefeito de Campo Maior - PI;
Considerando que, devidamente citado, o responsável Jesy
Lemos Paraguassu, ex-Prefeito de Corrente/PI, recolheu o débito que
lhe foi imputado;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expestae pelo Relator, om:
8.1. com fundamento no art. 12, 5 2 0 , da Lei n* 8.443/92, c/c
o art. 147, 55 40 e 5*, do Regimento Interno:
8.1.1. julgar as contas, sob a responsabilidade do Sr. Josy
Lemos Paraguassu, ex-Prefeito Municipal de Corrente-PI, regulares com
ressalva, dando-lhe quitação;
8.2. com fundamento nos acta. 31 e 32, inciso I e33, da Lei
n o 8.443/92, cic os arts. 223, inciso I, 227 do Regimento Interno:
8.2.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Cozer Ilibeis°
Melo, ex-Prefeito Municipal de Campo Maior - PI, para, dando-lhe
provimento, reconsiderar os termos da decisão recorrida (alínea b do
Acórdão n0 014/93 - Plenário) e com fulcro nos ares. 10, inciso I, 16,
inciso II, 18 e 23, inciso II da Lei nu 8.443/92, julgar suas contas
regulares com ressalva, dando-lhe quitação.
8.3. conhecer do recurso apresentado pelo Sr. Vilmar Paulo
Costa (sócio-gerente da empresa mOTAGRI - Motomecanização Agrlcola São
João Ltda.),interposto com fundamento no art. 33, parágrafo único, da
Lei n a 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se,
em seus termos, o Acórdão recorrido e prossegulndo-se na sua execução.
9. Ata nv 84/93 - Plenário.
10. Data da Sessão: 15/12/1993 - Extraordinária.
CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
ADUMAR PALADIN/ GHISI
Presidente
Ministro-Seletor
Fui presente: JAT1R BATISTA DA CUNHA
Representante do Ministério Público
GRUPO II - CLASSE
TC-018.225/93-4
- Natureza: Solicitação.
- Clrgão: Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados.
Ementa: pedido
de
realização
de Auditoria.
Requisitos constitucionais, legais
e regulamentares satisfeitos. Conhecimento e deferimento.
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Mediante Ofício n . 01/93, de 24 de novembro último, e com o
objetivo de esclarecer denúncias a respeito de irregularidades na
concessão do incentivos fiscais no âmbito do Fundo do Investimento do
Nordeste - FINCA, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados, por seu Relator - digno Deputado Germano Rigotto -, requer
(fls. 2/6), com fundamento nos arta. 70 e 71, incisos IV e VI/, da
Constituição Federal, o auxilio desta Corte de Contas no sentido de,
verbis:
"-providenciar a realização de auditoria operacional na
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e no Banco do
Nordeste do Brasil S.A. (Bali), com o objetivo do verificar a
procedência das denúncias mencionadas ou, por outro lado, se as
operações realizadas com recursos do FINOS atendem os requisitos de
economicidade, eficiência e efetividade que se espera da ação pública".
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TCU (Despacho do 27.02.92).
9. Ata

na

64/93 - Plenário.

10. Data da Sessão: 15/ 12 /1993 - Extraordinária.

CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

LUCIANO 550N090 ALVES DE SOUZA
Ministro-Relator

GRUPO II - CLASSE IV - Plenário

2.
Consoante a solicitação, "os trabalhos a serem desenvolvidos
por essa Egrégia Corte deverão ocorrer em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias e obter dados suficientes para responder as
indagações contida nas letras 'a" a "n", que envolvem aspectos legais
e operacionais, tanto no desempenho da entidade supervisora (SUDENE)
quanto da executora (131113), nas fases de concessão, liberação e
aplicação de recursos do FINOS.

TC-524.024/91-0
Naturezas Tomada do Contas - Exercício de 1990
Unidade: Escola Agrotécnica Federal de Vitória do
Santo Antão/PE
Responsável: José Augusto Tibúrcio de Melo
(Diretor) e Severino José dos Santos (Chefe do
Almoxarifado)
Apenso TC-500.179190-5
Relatório do Inspeção - Período de 16 a 22.05.90

O expediente em apreciação inclui, ainda, pedido para que
3.
"essa Egrégia Corte de Contas - se durante o curso das investigações
apurar irregularidades que constituam danos ao Erário -, instaure
desde logo a competente tomada de contas especial, na forma do quo
prescreve o art. 47, da Lei n. 8.443, de 16.07.92".

Emanta: Contas Anuais. Falhas formais que não
caracterizam
reincidência.
Regularidade com
ressalvas
e
quitação ao responsável, com
determinação à Unidade.

O o Relatório.
RELATÓRIO
VOTO
Efetivamente, o pedido em pauta atende os requisitos
exigidos nas normas constitucionais (arte. 70 e 71 - IV e VII), legais
(art. 38-1 da Lei n . 8.443/92) e regimentais (art. 177). Pódo, assim,
ser a solicitação conhecida e deferida.
2.
A Auditoria deverá ser realizada pela IRCE/CE, 2( qual estão
juriedicionados o LICOR e o 13145, em coordenação com a IRCE/PE, de cuja
clientela faz parte a SUDENE. Os trabalhos deverão ser realizados de
forma a atender, no prazo requerido, a investigação solicitada,
observando-se a amplitude e o objeto explicitados no Requerimento em
apreciação, resumidos no Relatório supra.
Outrossim, as unidades técnicas envolvidas nos trabalhos
3.
ficam desde logo autorizadas a adotarem, de Imediato, os procedimentos
necessários à implementação da medida determinada no art. 47 da Lei n*
8.443/92 - conversão dos autos em tomada do contas especial -, caso se
configure a hipótese ali previstas ocorróncie do desfalques, desvios
de bens ou outras irregularidades de que resulte dano ao Erário.
Destarte, Voto por que o Tribunal adote a decisão que ora
submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1993,
LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA
Ministro-Relator

DECISÃO N . 580/93-TCU-plenário
1. Processo n. TC-018.225/93-4
2. Classe de Assuntos II - Solicitação de Auditoria Operacional para
apurar denúncias e respeito do irregularidades na concessão de
incentivos fl.:caio no âmbito do Fundo do Investimento do Nordeste FINOS
3. interessados Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados
4. Entidades a serem auditadas: Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE e Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
5. Redator: MINISTRO LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Decisão. O Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator,
decides
8.1 - determinar à IRCE/CE e à IRCE/PE que, sob a
coordenação da primeira, procedam à realização de Auditoria
Operacional nas entidades indicadas no item 4 supra, no prazo de até
180 dias, objetivando responder à Comissão solicitante se as operações
realizadas com recursos do FINOS atendem os requisitos de
economicidade, eficiência e efetividade. Especifica e objetivamente,
deverão sor respondidas as indagações contidas nas letras "a' a "n"
do expediente em pauta;
8.2 - autorizar, desde logo, às Unidades Técnicas envolvidas
nos trabalhos da auditagom ora determinada, que, na eventual
ocorrência da hipótese prevista no art. 47 da Lei n. 8.443/92, adotem
de imediato os procedimentos necessários à providên , ia ali prescrita,
qual a conve..7-e au' , . -..(a do c ,,tas especial do
responsáveis por possíveis desfalques, desvios de bens ou outra.
Irregularidades de que resulte dano ao Erário;
8.3 - encaminhar cópia dos presentes Relatório/Voto/Decisão
à Comissão do Finanças o Tributação da Câmara dos Deputados; e
8.4 - remeter, também, à mesma Comissão requisitante, os
Relatório/Voto/Decisão prolatados pelo Tribunal na Sessão do 08.12.93,
ao apreciar Relatório de Levantamento de Auditoria, de Diligência In
loco e de Inspeção Especial realizados na SUDENE e no FINOR
(TC-500.623/95-0) por determinações Plenárias de 24.10.90
(tC-500.304/89-0) e 16.10.91 (TC-000.335/90-8) e da Presidência deste

Trata-se do Tomada de Conta. Anual da Escola Agretécnica
Federal de Santo Antão/PE relativa ao exercício de 1990.
Parecer do Controle Interno
A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação
certificou, com ressalvas, a regularidade das contas em apreço, face
Zi constatação das seguintes impropriedades:

a) inexistência de

inventário de bens imóveis;
b) ausência de cadastro e registro dos bens imóveis;
c) concessão gratuita de imóveis
de termo de comodato para os bens em uso
pela Cooperativa o de ato da Direção da Escola
designando o professor orientador.

d) inexistência

residenciais;

Atendendo à solicitação da CISET/MEC, o Dirigente daquela
Escola apresentou esclarecimentos acerca das impropriedades
apontadas. Alega, em suma, que as questões relativas aos bens imóveis
não foram solucionadas em razão da falta de recursos para proceder ao
topográfico da área, elaborar plantas e memorial
descritivo, necessários à lavratura da escritura o registro no
Cartório de Imóveis e no DPU e, também, para efetuar a cobrança de
taxas doe posseiros que ocupam es casas localizadas no terreno.
No tocante ao item "d",'apresentou cópia da Ordem do
Serviço designando o professor orientador da Cooperativa-Escola e
afirmou que está sondo providenciado o Termo do Comodato para os bens
patrimoniais em uso pela Cooperativa.
Ao examinar as justificativas apresentadas, a CISET/MEC
acata aquela inerente à designação do professor Orientador,
ratificando as. demais impropriedades apontadas no Relatório de
Auditoria, por falta de consistência legal.

levantamento

Relatório de Inspeção
Por determinação deste Tribunal, em Sessão de 29.11.89 (Ata
realizada Inspeção Ordinária Setorial
Simultànea na Escola Agrotêcnica Federal de Vitória do Santo Antdo,
em maio de 1990, objetivando, especialmente, verificar a aplicação do
Plano único do Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos
(PUCRCE).
A Equipe de Auditoria da IRCE/PE destacou em seu Relatório
as seguintes irregularidades:

na 55/89, Anexo XI), foi

a) ausóncia de critérios no enquadramento de servidores no
Regime de Dedicação Exclusiva;
b) pagamento da Gratificação de Regência de Classe a
docentes que não cumpriam o mínimo do horas-aula exigido
legalmente;
e 2.
c) progressão funcional na carreira de Magistério de
Graus sem a observa:leia dos critérios definidos no art. 16 do
Decreto n à 94.664/87;
d) enquadramento no PUCRCE de Professor Temporário, sem
respaldo legal (Professor GIOVANNI CARICIO CALDAS JÚNIOR);
e) Professora Substituta em atividade, sem que fosso
formalizada a prorrogação do seu contrato de trabalho, até o
permitido em lei (Professora MARIA CLEMENTE BARBOSA DA

15

111"21.;

E) designação de servidor para exercer função comieeionada
sem a habilitação de nível superior exigida para ocupar a função
(Sr. GILSON CALDAS DE ARAÚJO);
g) servidor admitido no cargo do Encanador desenvolvendo
taref s burocráticas no.Setor de Pessoal, o que é vedado pelo
art. .3 do Decreto n . 94.664/87 (Sr. SEVERINO VICENTE DE LIMA
A 1RCE/PE, após promover diligência preliminar, propõe
recomendações, acolhidas pela 2. Cámara, em Sessão de 09.05.91, no
sentido de dar ciência ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação
das irregularidades relativas ao Regime de Dedicação Exclusiva e à
Gratificação de Regência de Classe para o disciplinamento necessário
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a estas questões; comunicar às autoridades educacionais as
irregularidades quanto à Progressão Funcional e recomendar à Direção
da Escola que regularizo a situação dos servidoras mencionados nos
itens d, e, d e g acima. Quanto à aplicação de multa, decidiu a
2 . CAmara promover a juntada do Relatório de Inspeção às contas do
exercício do 1990, para, na ocasião do exame em conjunto e em
confronto, ser apreciada esta proposta.
O Sr. Diretor daquela Escola, visando atender às
determinações deste Tribunal, juntou aos autos documentos relativos
às medidas adotadas, quais sejam:
a) cópia da rescisão de contrato de trabalho com a
Professora Maria Clemente Barbosa da Silva;
b) cópia de certificado de conclusão do curso de nível
superior do servidor Gilson Caldas de Araújo; e
c) declaração do que o desvio de função, motivado pela
carência momentãnea de pessoal, já foi definitivamente
regularizado.
No tocante ao servidor Giovanni Caricio Caldas, foi
apresentado pedido de reconsideração junto a novas provas,
demonstrando que, apesar da formalização do contrato ter ocorrido 6
dias após a data limite para o enquadramento de professor temporário
no novo Plano de Cargos o Salários, a contratação do referido
servidor já estava autorizada em Portaria azarada polo NEC e o mesmo
já vinha exercendo as funções de magistério naquela Escola.
Este Tribunal, ao apreciar o pedido de reconsideração, em
Sessão de 20.01.93, ante as razões apresentadas, resolveu conhecer do
pedido e aceitar o enquadramento promovido.
Parecer da Inspetoria-Técnica
Esta Tomada de Contas, após permanecer sobrestada,
aguardando a deliberação do pedido de reconsideração, retornou à
IRCE/PE para a devida instrução.
O Sr. Analista, a partir do exame dos fatos que ensejaram a
proposta de multa pela Equipe de Inspeção, observa que:
a) o recolhimento poios servidores das importáncias
relativas à Gratificação de Regência de Classe recebidas
indevidamente não repara a falta cometida pela Direção da Escola;
b) houve negligência ao sor permitido que a Professora
Visitante continuasse em atividade, som que fosse providenciada a
prorrogação do seu contrato do trabalho;
c) o servidor designado para exercer a função de Diretor do
Divisão somente concluiu o curso de nivel superior exigido cerca de
um ano e sois meses após a sua desginação.
Com estas considerações, o Sr. Analista propõe que 'as
presentes contas sejam julgadas irregulares, com aplicação de multa
ao responsável. Propõe, ainda, que a Escola seja incluiria no pisou do
inspeções para que seja verificada a adoção das medidas visando
regularizar a situação dos bens imóveis. Quanto às contas do
Almoxarife, que sejam julgadas regulares com quitação ao responsável.
O Sr. Diretor da 2. Divisão Técnica ressalta que as
impropriedades relativas aos bens imóveis já haviam sido constatadas
nas contas do exercício de 1989, julgadas irregulares, com aplicação
de multa ao gestor e recomendações, em Sessão de 01.10.92 (Acórdão
n . 091 - 2 . Casara). Com isso, propõe que, alternativamente à
realização 'de inspeção, seja verificada a adoção das medidas
preconizadas nas contas relativas ao exercício de 1992, concordando
com as domais proposições.
Manifesta-se de acordo com estas
conclusões, o Sr.
Inspetor-Regional da /RCE/PE.
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consoante a instrução de fls. 61/66, no sentido de que as presentes
contas sejam julgadas irregulares, com aplicação de multa ao Ordenador
de Despesa, Sr. JOSE AUGUSTO TIBURC/O DE MELO, observados os limites
fixados pelo art. 53 do Decreto-lei n . 199/67, podendo, desde logo,
ser autorizada a cobrança judicial, nos termos do art. 28, II, da Lei
n . 8.443/92; e regulares as contas do a/omoxarifo, dando-se-lhe
quitação plena.
Outrossim, sugerimos que o responsável, Sr. JOSÉ AUGUSTO
TIBORCIO DE MELO, seja incluído em -lista específica, para os efeitos
da Lei Complementar n . 64/90. art. 1., inciso I, alínea .g.
(inelegibilidade).
Procuradoria, em 15 de setembro de 1993
JATIR BATISTA DA CUNHA

Procurador-Geral em Substituição

ACORDAI) N. 142 / 93 - TCU - Plenário
1. Processo n. TC-524.024/91-0 - Apenso n a TC-500./79/90-5
2. Classe de Assuntos IV - Tomada de Contas do exercício de 1990
3. Responsáveis: José Augusto Tibúrcio de Melo (Diretor) e &merino
José dos Santos (Chefe do Almoxarifado)
4. Unidade: Escola Agrotêcnica Federal de Vitória do Santo Antão/PE
Vinculação: Ministério da Educação
5. Relator: Ministro HOMERO SANTOS
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: Inspetoria-Regional de Controle Externo no Estado
do Pernambuco
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estos autos do Tomada do
Contas da Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão/PE,
exercício do 1990,
acompanhada do processo
relativa
ao
n . TC-500.179/90-5 - Relatório de Inspeção Ordinária realizada na
Unidade, abrangendo o período de janeiro a maio de 1990.
que o Controle Interno certificou a
Considerando
regularidade das contas, com ressalva;
Considerando que as falhas apontadas pela CISET/MEC, também
constatadas no oxercicio anterior, foram objeto de determinação
emanada por esta Corte após o encerramento destas contas, não estando
caracterizada a reincidência;
Considerando que parte das impropriedades apuradas na
Inspeção Ordinária diz respeito a questões a serem normatizadas pela
SAF e pelo NEC e as demais já foram dirimidas pela Direção da Escola;
e
Considerando, ainda, a natureza formal das falhas arroladas
que não acarretaram danos irreparáveis ao erário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento nos arts. ls, inciso I, 16, inciso II,
18 o 23 inciso I/ da Lei 8.443/92, julgar as presentes contas
regulares, com ressalva e dar quitação aos responsáveis indicados no
item 3 supra; e
8.2. cientificar o Castor da Escola de que a reincidência
no descumprimento das normas de administração financeira e
orçamentária, bem assim das determinações emanadas desta Corto,
poderá Implicar o julgamento pela irregularidade de futuras contes e
na aplicação das sanções /egaie cabíveis.
9. Ata n . 64/93 - Plenário

10. Data da Sessão: 15/ 12/1993 - Extraordinária
Ministério Público
CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
HOMERO SANTOS
Presidente
Ministro-Relator
A D. Procuradoria anui à proposta da IRCE/PE, sugerindo a
inclusão do responsável em lista especifica de inelegibilidade.
rui presente. JATOS DATISTA DA CUNHA
VOTO
Scpresentante do Ministério Público
Conformo assinalado pela IRCE/PE, as falhas atinentes aos
bens imóveis já foram objeto de determinação desta Corto de Contas em
RELATÓRIO
Acórdão de 1992, quando foram apreciadas as contas da Unidade
relativas ao exercício de 1989. Desta forma, não está caracterizada a
Gaipo I Classe V - TCU - Plenário
reincidência de irregularidades nestas contas, que dizem respeito ao
exercício de 1990.
TC-012 309/93-1
No tocante às impropriedades na área de pessoal, apontadas
no Relatório de Inspeção, observa-se que algumas são as mesmas
Natureza Relatório de Auditoria Operacional
Entidade Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
verificadas em várias Escolas Técnicas e Agrotêcnicas Federais, sobre
Responsavel • Brazilio de Araujo Neto
as .quals este Tribunal determinou à SAF e ao NEC a adoção de
providências visando a normatIzaçâo e uniformização deu questões
administrativas desta área. As demais impropriedades foram dirimidas,
Ementa
conforme documentação comprobatória apresentada pela Direção da
- Relatório de Auditor ia Operacional realizado na Companhia Nacional de
Escola.
Abastecimento - CONAB
Nestas condições, ante a natureza formal das falhas
arroladas, não acarretando danos irreparáveis ao erário, VOTO no
sentido de que estas contas sejam julgadas regulares com ressalva,
PARECER DA INSTRUO()
dando-se quitação aos responsáveis e alertando o Castor sobre as
'penalidades a que estará sujeito, se caracterizada a reincidência em
apurações futuras.
V.Tt ‘IPNTO . CONAR
ENTIDADE COMPANHIA NAC11 . • • I
Parolear do

Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1993
HOMERO SANTOS
Sinistro-Rolator
Proc. TC-524.024/91-0
Tomada de Contas
PARECER
Tomada de Contas da Escola Agrotécnica Federal de Vitória de
Santo Antão-PE, referente ao exercício de 1990.
Manifestam-nos de acordo com a proposição da /RCE/PE,

NATUREZA JURIDICA EmpreA Publica
VINCULAÇÃO hlinisterio Ministerio da Agrscultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
.0estão 22211
IDENTIFICAÇÃO NO SIAR •CG 135100
RESPONSAVEL BRAZILIO DE ARAC10 EIO - Presidente - CPF 000 299 559-04
ÁREA OBJETO DA AUDITORIA A auditoria foi realizada nas arcas de armazenagem e cobrança da
sede e das quatorze Supc,rnccndirrua RCIrI.JS SI 111,(Ps) da Companhia Nacional de
Abastecimentó-ÇONAB. localizadas em imaimle I md.ides da Pedelaçhó
tf, II lua 3o 1 93
PERIODO DOS TRAI) ALI IOS Penodo de
Penudo dó trb • ido
erni atam na Z1,3i1X das 311, odades desenvolvidas
ty tballi • •
CIBRAZEN1. CFP e COBAL. embora
a partir de 1 091, quando da 1.1130, da lI I',Ar. el. n
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muitos dos processos examinados tenham tido inicio em periodos anteriores, naquelas Companhias
fusionadas.
EQUIPE DE AUDITORIA

Grande do Sul, de 97,0091 de arroz em EGF,corn a apropriação indevida pelos armazenadores de USS
19,5 milhões.
11- POLITICA DE GARANTIA DE PREÇOS MiNIMOS - PGPM

Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos por equipes de AFCE's de treze 1RCE's e
por uma eqüipe de coordenação, constituida por trés AFCE's da 8' ICrCE e um AFCE da SAUD1, que
executaram os trabalhos de campo, segundo um roteiro pre-estabelecido A IRCE-GO compareceu com
duas equipes unta desenvolveu os trabalhos na SUREG-GO e outra na SUREG-TO.
À equipe de coordenaçào coube, alem do planejamento inicial e do trabalho auditorial nas
sedes da CONAB e do Banco do Brasil 5 A., consolidar num único documento os relatórios preparados
pelas equipes das IRCE's, conforme se segue
IRCE-GO
-Tereza Dalva de Almeida Amaral
Mal 797-8
Mal 313-1
1RCE-GO
-Alzenita Pereira Peixoto
Atra 520-7
IRCE-GO
-Jacques Silva de Sousa
Mal 557-6
1RCE-GO
-Lizete Rodrigues da C. Souza
IRCE-MS
-Alexandre Valente Xavier
Mal 2551-8
IRCE-MS
-Bemardete Teresinha Corso
Mar 2636-0
Mal 512-5
IRCE-RS
-Zubna Therezinha Duprat
Mar 2681-6
IRCE-RS
-Cláudio Augusto Prates Thontas
-Maria 'fereza Gurgel Murta
Mal 657-2
IRCE-PA

5.
A Lei 8.171/91. que dispõe sobre a politica agricola, estabelece que compete ao Poder
Público a formação e a manutenção de estoques reguladores e estratégicos, visando assegurar o
abastecimento, regular o preço no mercado interno e garantir um preço minimo ao produtor. A lei
também estabelece que a formaçáo e liberação desses estoques obedecerão ao principio da menor
interferdncia na livre comercialização privada e que as vendas dos estoques públicos se farão através de
leilões em Bolsas de Mercadorias ou mediante licitação pública. A lei determine ainda, que o Poder
Público estimulará a melhoria nas condições de armazenagem, exigirá a padronização, fiscalização e
classificação de produtos vegetais e animais e estabelecerá o Cadastro Nacional de Unidades
Annazenadoras de Produtos Agricolas.
6.
Compete à COSIAS a execuçào da Politica de Garantia de Preços Minimos, que envolve
outros dois elementos básicos os produtores e suas cooperativas, como beneficiários da PGPM, e os
recursos financeiros especificados anualmente no Or çamento da União - Operações Oficiais de Crédito.
ou apartados pelas instituições financeiras componentes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).
A PGPM é implementada através de dois mecanismos básicos: os Empréstimos do
7.
Governo Federal (EGFS) e as Aquisições do Governo Federal (AGEs). Os primeiros se destinam a
financiar os produtores e suas cooperativas na comercialização de suas safras, e as últimas garantem um
preço mlnimo aos produtos, através de sua compra pelo Governo, caso o mercado não alcance esse
preço minimo.
O. Na execução da PGPM, o Poder Publico utiliza o sistema bancário oficial e privado para
a concessão dos EGFE já as aquisições de produtos (AGFs) são feitas exclusivamente através do
Banco do Brasil.
Os EGFs permitem aos produtores aguardar uma melhor oportunidade para a
9.
comercialização de suas safras, evitando excesso de oferta e aviltamento dos preços na época da
colheita Normalmente, o prazo do empréstimo é de 180 dias e sua garantia é o penhor do produto.
Durante o prazo de empréstimo, caso os preços de mercado se tornem compensadores, o produtor pode

-António Soeiro Martins
-Eduardo Lincoln Carneiro Leão Manos
-Miguel Ofir Leitão Júnior
-Neusa Miashiro
-Maria Aparecida de Azevedo
-Sergio Ricardo Ayres Rocha
-Alencar Blanco Perro
-Sandra Rosane Clausen Sigwalt
-Jorge Tavvaraya
-Geraldo de Oliveira
-Márcio Pereira Gangana
-Ronaldo Lacerda Souto
-Vera Lúcia Freire Borges
-Maria Madalena Ribeiro Gomes
-Helmuth Muller
-Décio Monte Alegre Filho
-Ana Célia Gomes Fumado
-Natanael Pereira Gomes
-Ronildo Ferreira Nunes
-Luis César de Sousa Oliveira
-Edy Maria Alves de Oliveira
-Envaido Gonçalves de Menezes
-José Odeio Leite Filho
-Júlio Marcelo de Oliveira
-Carlos Henrique Feijá Braga
-Luciano Femandes - Coordenador

Mat. 348-4
Mat. 417-0
Mat. 674-2
Mat. 2498-8
Mat, 2608-5
Mat, 2716-2
Mat. 0305-0
Mat. 2641-7
Mat. 2559-3
Mat, 0478-2
Mat 2380-9
Mat. 735-8
Mal 1024-3
Mal 647-5
Mat. 2691-3
Alai 392-1
Mar 821-4
Mal 262 / -2
Mar 2652-2
Moi 1905-1
Alar
Mai
Mal 2743-0
Mar 2696-4
Mal 2731-6
Mar 2697-2

RCE-PA
RCE-CE
RCE-CE
RCE-SP
RCE-SP
RCE-SP
RCE-SP
RCE-PR
RCE-PR
RCE-MG
CE-MG
RCE-MG
CE-MA
CE-MA
RCE-BA
CE-BA
CE-PE
CE-PE
CE-MT
CE-MT
CO-RI
CE-RJ
8' 1GCE
8' IGCE
SAUD1
8' IGCE

l-A PRESENTAÇÃO
A criação da CONAB pela fusão da CIBRAZEM. COBAL e CFP, longe de representar
a solução para os problemas da Politica de Garantia de Preços Minimos e da politica de abastecimento,
concentrou-os numa única instituição. aumentando o poder discricionano de poucos administradores
sobre os mesmos.
Por um lado, essa nova Companhia não foi estruturada segundo os seus objetivos.
2.
optando-se por manter as estruturas operacionais bancas de cada uma das fusionadas, possibilitando
com isso que cada uma delas conservasse a cultura organizacional da ex-empresa. Assim. a CONAB
ainda não duma organização, mas um ajuntamento de estruturas.
Por outro lado, as injunções polnicas sobre essa nova Empresa fizeram com que. em Ira
3.
anos de exinencia, ela fosse administrada por oito presidentes e 25 diretores, fato por si só capaz de
explicar parte de sua ineficiéncia, a despeito da boa vontade de algumas dessas diretorias.
Assim, os problemas remanescentes das ex-einpresas, somados aos da nova Companhia,
4.
constituem-se em mais um entrave à implenrentação das politicas esmola e de abastecimento do
Governo Federal, originando "ralas" por onde escoam os escassos recursos do Tesouro Dentre esses
problemas destacam-se:
4.1. o elevado nivel do confino, bem corno a indefinição de responsabilidades e de atribuições
entre a CONAB e o Banco do Brasil, mandante e inandatario. ira condução da Politica de Garantia de
Preços Minimos comprometendo a eficiéncia e a clivaria dessa politica,

4.2. a perda de 1.749.399 toneladas de grãos, durante o periodo de I 987/92, suficientes para
alimentar 40 milhões de brasileiros durante um anona quase doze vezes a quantidade de alimentos que
o Governo Federal pretende distribuir com n Programa de Di x tribração Finerrenctal de Alimentas
(PRODEA),
4.3. o repasse integral ás empreiteiras dc LISO 4,5 milhões, no periodo de 1.987/89, para a
constnrção da Unidade Armazenadora de Chapadão do Sul-AIS, sem que ate a presente data fosse
concluida a citada obra,
4.4.
a não cobrança, em epoca oponuna, de 1_S$ 180 milhões em creditas junto as empresas
armazenadoras decorrentes de perdas de armazenagem (valores estimados em 11 II 93).
45 o total abandono do Complexo AnnazenadorIBeneficiador do Rio Formoso-TO. onde
foram investidos cerca de USO 10 milhões c que possui todos os equipamentos 0 infra-estrutura
necessárias ao beneficiamento de arroz, alem de tona capacidade de armazenamento de 40 000
toneladas. Para a sua recuperação seta necessario. segundo engenheiros da CONAB, quantia superior a
US$ 1 milhão; e
4.6, a construçào. em I 979. de trds silos de trigo da Unidade Arinazenadora de Maracanaú.
CE, que nunca foram utilizados pela sua anti-econornicidadc, sendo mais viavel armazenar o trigo nos
próprios armazéns do pano de Fortaleza do que TC1110,é-lo para Alaracanau Devido a esse fato os silos.
que nunca foram usades. encontram-se obsoletos. e
desvio, somente mie ano de 1 993, em apenas oito municipios do Estado do Rio
4.7.

comercializar seu, produto e liquidar a saldo devedor do EGF, inclusive parcialmente (no caso de venda
de apenas pane do estoque penhorado).
10.
Os EGF's são de dois tipos básicos. com ou sem opção devendo do produtora Governo
Federal. No primeiro (EGF/cov). caso a opção seja exercida, o EGF é transformado em AGF. No
segundo (EGF/sov). ao final do prazo de financiamento o beneficiário liquidará o empréstimo: por isso,
é voltado principalmente para beneficiadores, indústrias e exportadores, desde que comprovem que o
adquiriram de produtores nade suas cooperativas e por preço não inferior ao minimo estabelecido.
II, Em 1.992, devido a dificuldades financeiras do Governo Federal, o Conselho Monetário
Nacional criou o EGF/especial, mediante a prorrogação de seu prazo de vencimento, com a finalidade
de manter os estoques em mãos dos.produtores. Desta forma evitou-se a aquisição de estoques via
AGF, sendo essa a principal causa dos baixos estoques governamentais. Se. por um lado, com redação
do EGF/Especial resolveu-se o problema de caixa do Governo Federal, criaram-se inúmeros outros para
o Banco do Brasil e para a CONAB, conforme seca relatado no item ((Li - Problemas decorrentes do
EGF/Especial.
12.
As Aquisições do Governo Federal (AGF). também são de dois tipos/ AGFfindireta,
qua.ndo o Governo adquire os produtos pela transformação do EGF. AGFA:Arca, quando a aquisição é
feita diretamente, sem que o produto tenha sido "egefado* Tanto para o EGF como para a AGF/direte
cabe ao produtor, após a colhta, procederá limpeza. secagem c ensacamento (quando fora caso) do
produto, assim como providenciar sua classificação É nessas condições que o produto é adquirido pelo
Governo Federal, passando a consrituir o Estoque Governamental ou Público.
13.
Os Estoques Reguladores são compostos de produtos básicos contemplados pela PGPM;
os Estoques Estratégicos, que objetivam garantir o abastecimento de produtos básicos de consumo
popular, sio oriundos dos Estoques Reguladores nade aquisições feitas no periodo das safras. Compete
ao Ministério da Agricultura, Abastecimento c Reforma Agraria fixar, até jeilho de cada ano, os estoques
públicos minimos para o ano seguinte
14.
A Lei n° 8 171/91 define critérios para a administração desses estoques, estabelecendo
que eles somente podem ser comercializados por meio de leilões publicos nas Bolsas de Mercadorias ou
por meio de licitação publica e quando o preço de meicado supera determinado patamar, denominado
Preço de Liberação dos Estoques (PIE).
15.
O PLE é calculado a panir de unia serie histórica de preços reais no atacado. Para cada
produto e regulo de grande consumo. é fixado um PLE Quando o preço de mercado atacadista atinge
ou supera o PLE, o Governo age do seguinte mudo suspende os financiamentos à comercialização
(EGFs); autoriza vendas voluntárias do setor privado de produtos vinculados ao EGF/especial: obriga
os mutuários a resgatarem os produtos vinculados ao EGF/especial (mediante pagamento do
financiamento ou transferència do produto ao Governo), e vende os estoques reguladores e estratégicos.
16.
Há casos em que a liberação de estoques publicas pode ser feita independentemente do
PLE quando o produto for de safra antiga e houver risco de deterioração. quando for considerado
ponta de estoque ou saldos remanescentes. quando se encontrar em resides distantes e o custo de
transporte aos centros consumidores exceder 50% do seu valor; ou quando o produto se destinar a
programas sociais do Governo.
17 Assim. a PGPM tem como objetivo. além de garantir o preço minimo para os produtos
agricolas (mantendo o nivel de renda dos produtores rurais), funcionar conto mecanismo de equilibrio
do mercado nos periodos de entressafra e de escassez (favorecendo tambein os consumidores) e
contribuindo de forma desiviva pira o ..lvars.v. 1
rins ',lindas de estahiliznão da economia e
de combate á Come e à miséria..
18. Contudo. a continuidade da PGPM e de toda a politica dc apoio ao setor rural está
sofrendo sérios riscos, face às atuais diretrizes de contenção de gastos públicos, que poderá resultar
em drásticos cones na dotação orçamentária para I 994 e na liberação dos recursos financeiros para

aquele excreicio, a exemplo do que ocorreu no ano em curso, conforme QUADRO 1 - RECURSOS
APLICADOS NA PGPM (1991/94). Essa preocupação decorre. principalmente. em fintção da
anunciada nova proposta orçamentaria a ser envrada pelo Poder Executivo ao Legislativo que, segundo
informa o próprio Senhor Alinistro da Fazenda. rena unia significativa redução em relação á
encaminhada originalmente
QUADRO 1 . RECURSOS APLICADOS NA PGPM ( I 991194)
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SEÇÃO.1

446

'. ANOS
1991

ESTOQUES
REGULADORES
41 434
360 323

1 992

EGF
526 196
363 320

1.993°

AGF
212 697
400 627

17 671
293 260
218 569
•
•
I 254 650 I 114694
OBS. • Reeu sos aplicados ate 59 09 3
•• Proposta OtOlIK111.3I13 II' temia)
FONTE A1F/STN/COPEC (f65 a 68 Vol II)
1 994

TOTAL

L'SSI 000 00
VARIAÇAO
I 991 - 100

799 727

100

131 270
529000
2 389 344

141

1

66

298

19 Pela Nota n• 15-A, de 04 1191 tf s t a 04. Vol II), a Comissão coada pela Portaria
Intenninisterial n° 243, de 20 03 92, indicou as prioridades de aplicação de recursos das Operações
Oficiais de Crédito para novembro de I 993 Dentre as prioridades constam a aplicação neste mês de
CRS 7,0 bilhões em EGF e COO 18,650 bilhões em AGF (total de USO l26,250,00000), elevando o
valor de aplicações deste ano para algo proximo de USS 655.750.000 00
III - ARMAZENAGEM
20. Para poder cumprir seu papel de instrumento do go, erno na EGPNI e também atingir
seus fins de reguladora e garantidora do abastecimento no pais. a CONAB mantem estoques de
diversos produtos em armazéns próprios ou da lomat. privada A dinamica dos procedimentos de
armazenagem para os produtos da PGPM é a segurnte
20 I um empresário constrói um armazein e. cumprindo as formalidades legais de constituição
de Armazéns Gerais (Decreto-Lei n° I 102, de 21 II 03), se dinge a representação da CONAB em
sua região para solicitar seu cadastramento corno armarem geral A CONAB e a responsavel pela
manutenção do Cadastro Nacional de Unidades Annazenadoras, conforme estabelecido no art 42 da
Lei n• 8 171/91 O mero cadasiramento da unidade armazenadora não a autoriza a receber produtos da
PGPM para estocagem. E necessário, alem do cadastramento, o credenciamento do armazém, que só
pode ser obtido após inspeção técnica em que se verifica se são satisfaionas as condições dc
ammzenagem oferecidas;
202 satisfeitas as exigências tecnicas. submete-se o armazenado, ao crivo do Banco do Brasil.
A este cabe verificar a capacidade económica e financeira e a idoneidade comercial da empresa
armazenadora.
21 Além disso, exige-se do armazenador, atualmente, para o credenciamento, que ele firme
com a CONAB um contraio padrão de armazenagem, conhecido como 'Contrato Quebra Zero',
segundo o qual não são admitidas perdas de qualquer espécie No caso de falta de produto, o
armazenador se compromete a entregar em quinze dias, após a notificação pelo Banco do Brasil, a
mesma quantidade de produto que recebeu e na mesma qualidade, ou, em três dias, o equivalente em
dinheiro.
22.Nesse ponto entra a CONAB como agente governamental incumbido de efetuar as
Aquisições do Governo Federal - AGEs Quando esses produtos são adquiridos, eles ja estão
estocados em armazéns credenciados A CONAB não determina em qual amacem devera estar
produto na hora do EGF Esta escolha e urna faculdade do produtor, como assim lambem o e a

conversão do EGF/cov para AGF À CONAB cumpre adquirir os produtos, não cogitando da
conveniência dessas aquisições, nem da localização dos mesmos.
23. O principal problema da arrruzenagem é a quebra de estoque, seja ela provocada por
desvios ou por negligência do armazenadot: seja ela resultante dos fenómenos normais que afetam os
produtos em estocagem Com o objetivo de minimizar, e ate mesmo eliminar, em alguns produtos, e por
algum tempo, esses efeitos indesejáveis, foram desenvolvidas inumcras técnicas de armazenagem as
quais devem ser utilizadas pelos armazenadorcs para a correta conseração dos produtos sob sua guarda
e responsabilidade.
24 Entretanto, mesmo com a devida utilização dessas tecnicas. ao (engodo tempo chega-se
a um ponto em que ocorre perda de qualidade, ou de peso, ou de ambos. A esse fenómeno dá-se o
nome de Quebra Técnica O problema reside exatamente nisto determinar quando houve quebra
técnica e quando houve desvio, ou negligência
25. Por exemplo, a armazenagem da quantidade perdida era remunerada enquanto não se
constatava a quebra de estoque e isso podia levar muito tempo Dessa forma remunerava-se o
armazenador por uma quantidade dou qualidade ja TOO mais existente Esse problema persiste ate hoje,
pois ainda há armazenadores que se recusaram a firmar o contrato de Quebra Zero. estocando produtos
de safras anteriores á dc 91/92
26 Antes do advento do Contrato de Quebra Zero. a CONAB padecia de senas dificuldades
por conta da Quebra Técnica A historia da Componbia mestra que os procedimentos de admissão do
Tomam,: a ser tido como Quebra Tecruca se consinuram em verdadeiro Reis de desmandos
administrativos, denunciando tratamento privilegiado para com alguns armazenadores A titulo de
exemplo, podemos citar os dois casota seguir, os quais estão relatados em maiores detalhes no item V CASOS ESPECIAIS:
26.1. pelo Demonstrativo de Estoque IDES) IV° 12087251. de DE2/85, foi identificada a
perda em armazenagem de 227 500 kg de soja, acondicionados em 2 293 volumes, depositados na
CUIABASA-Armazéns Gerais Ltda (Processo n° 3692)861 Em 1205 87, é solicitada a cobrança de
189,07,3k8 (2.293 volumes) de soja. conforme parecer tecnico que considerou 38 567 kg como perda
admissivel, face ao tempo médio de armazenagem No entanto. conforme parecer do Chefe Substituto
da DICEF/CFP, a quantidade de soja a ser indenizacfa foi redunda dos 189 023 para apenas 15 758 kg,
ou seja, uma redução de 91.60'r, implicando prejuizos para a ex-CFP da ordem de CrS 2 953 380,65, a
preços de abril/88 (USS 21,543.37);
pelo DES n 1691244-5, de OUT/87, foi identificada uma perda de armazenagem de
26.2.
•••1 4,
ABAc A (Procroso n• 7080/87). Pelo parecer
oro , em •:' na iki •
I 428 4' n i •
•
tecnico I ,t
armazenagem, sendo 665 IMO kg por redução de umidade e 370 708 kg por quebra técnica Em
13.04.88, a CUIABASA indenizou a CFP os 392 540 kg de soja Contudo, diante das informações
constantes do processo, em que foi aceito uma perda de 665040 kg por redução de umidade, e
considerando que essa quantidade está superior a admissivel, ja que os dados relativos a umidade foram
obtidos de uma amostragem representando apenas 9% do total de entradas c 7,2% do total das saidas,
verifica-soque a ex-CFP teve um prejuízo de CrS 10 487 680,80 (a preços de abrib88), equivalentes a
cerca de . USS 83,000.00.
111.1 - Rede de Armazenagem
27. A rede de armazenagem cadastrada junto a CONAB tem uma capacidade estática de
cerca de 71,9 milhões de toneladas Contudo. 90% dessa capacidade esta concentrada em sete estados,
sendo que apenas três (RS. PR e GO) detem mais de 59'a de toda a capacidade de armazenagem
cadastrada na CONAB, conforme quadro a seguir
QUADRO 2 - LOCALIZAÇÃO "k CAPACIDADE DA REDE DE ARMAZENAGEM
CADASTRADA E CREDENCIADA PELA CONAB
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REDE CADASTRADA
(mil t) (A)
Goiás
II 672
Minas Gerais
3 669
Mato Grosso do Sul
4 758
Mato Grosso
76-18
Paraná
13 561
Rio Grande do Sul
17 218
LOCALIZAÇÃO

Sio Paulo

5 567

%
16.2
5.1
6.6
10,6
18.9
24,0
7.7

Outros
10.9
7 807
TOTAL
71 900
'180,0
Fonte COSAS lf 01 a 47, Vol IV)

REDE CRI)DENCIADA
(mil t) 1 Cl
4 640
1 739
1080
2 333
4 374
5 936
2 257

2 017
24 100

(cio)
%

40.0

ARMAZENS
DA CONAB
(mil t) (E)
347,9

47,4

154.6

212
30.5
323

237,9
396,4

667.0

.E/(A)
°A
.
3,0
4,2
5.0 .,
5,2
4,9

57.9

0,3

25.8

208,5
640.6

33,8

2710,8

3,8
8,2
3.8

34.5
40.5

28 Além dessa conceniração, a rede de 'armazenagem está mal localizada, principalmente
com relação aos principais centros consumidores (RJ. SP e MG) Com relação ás regiões produtoras, a
maior distorção enconua-se na Região Centro-Oeste O Estado de Goiás é um exemplo desse
problema o estado conta com 49 armazéns da CONAB e 1 119 armazeno da rede estadual e privada,
totalizando uma capacidade estática de quase 12 milhões de toneladas. para uma produção de cerca de
6 milhões, os municipios de Goiânia c de Anapolis concenuarn 28% dos armazéns do Estado, embora
não tenham uma produção agrei:ria expressiva
29 Essas disfunções resultam da inexistencia de uma efetiva politica agricola, com a
consequente falta de planejamento para o setor. e do apadrinhamento político na destinaçào dos
recursos governamentais, com prejuizos para o setor publico e privado Com o advento das supersafras de 1986 a 1988. o Governo federal criou linhas de credito subsidiadas para a construção de
armazéns, principalmente na Região Centro-Oeste. que era e ainda é a região de maior expansão da
agricultura. notadamente no setor de grãos (soja, arroz e milho) Contudo, não foram os produtores os
maiores beneficiados por essas IMhas de credito Elas foram apropriadas por politicos e
coneligionarios do Presidente da República e do Ministro da Agricultura a epoca A titulo meramente
ilustrativo desse favorecimento, pode-se destacar
- SOALGO-Armazens Gerais Lida, de propriedade de Moisés Abraão, devedora da CONAB em
aproximadamente USO 3,5 milhões,
-GOIAZEM-Asinazéns Gerais Ltda. de propriedade de Pedro Abraão, devedora da CONAB em
aproximadamente USO 300.000.00;
-Ti' Armazéns Gerais Ltda, de propriedade de Manoel Mota.
-JÚNIOR-Armazéns Gerais Lida, de propriedade de Edward José Júnior.
-SIMONARA-Armazins Gerais Ltda, de propriedade de Derval de Paiva.
-GRANEL Armazéns Gerais Ltda, de propriedade de Vania Suelene Abraão.
-11. Armazéns Gerais Ltda, de propriedade de José Amando Barbosa Mota.
30 Como se ve, algumas dessas annuenadoras citadas são devedoras da CONAB e, de
certa forma, utilizam o prestigio e a influência de seus sócios-proprimarios para postergar o pagamento
de suas dividas.
31 Fato relevante ocorreu recentemente com a SOALGO. de propriedade de Moisés
Abraão, que protocolizou, em 29 09 93. Ação (*mudar Inominada, visando a retenção de todo o
produto da CONAB depositado em seus armazéns. reclamando um crédito de CRS 26 362 659,28,
referentes a diferenças de tarifas de armazenagem pagas com atraso. sem a devida correção monetária.
A preços de 16.11.93. a SOALGO devia á CONAB CRS 691.270.637,08 (f. 072. Vol. V) e estocava
cerca de 6.674 t de grãos G. 183 a 283, Vol. IV)
32. Muitos desses produtos retidos estão destinados ao PRODEA-Programa de Distribuição
Emergencial de Alimentos E com esse Programa que o Governo Federal pretende distribuir 50.000t
de alimentos a 1.500.000 familias de flagelados pela seca que assola a Região Nordeste. Com essa
atitude:a CONAB não pôde retirar os produtos destinados aquele Programa de combate a fome e
miséria, armazenados na SOALGO. o que está provocando alterações na programação de distribuição
dos alimentos, prejudicando, ainda mais, aquelas sofridas familias nordestinas.
33 Outro fato que merece destaque d o baixo percentual de armazéns credenciados (33,8%).
Isso podera trazer grandes transtornos para o armazenamento da safra 93/94, que começa ser colhida
em fevereiro próximo Segundo previsões oficiais, ela será superior a 70 milhões de toneladas e, mantida
essa situação, teta que ser estocada em armazéns descredencrados.
34. O credenciamento e descredenciamento de armazéns são um 'foco de conflitos entre a
CONAB e o Banco do Brasil As panes criticam-se mutuamente. A maior reclamação da CONAB é que
o Banco, mesmo sabendo que determinado armazem esta descredenciado por motivos técnicos ou
porque esta em débito com aquela Companhia, autoriza operações de EGF/Cov com produtos nele
depositados Esses EGFs, no finuro, poderão ser transformados em AGE, forçando a CONAB. nesse
caso, a operar com um armazenador descredenciado
35.Essa critica da CONAB foi parcialmente confirmada com o documento de f. 81 e 82,
Vol II, emitido pelo Banco do Brasil, a pedido da equipe de inspeção. onde se coniprova a existência de
produtos vinculados a EGF/Cov em vários armazeno descredenciados. conforme Oficios da CONAB
dingtdos aquela Instituição de Crédito informando o descredenciamento dos armazéns (f 75 070. Vol.
II) Em outra oportunidade. a CONAB informou ao Superintendente do Banco do Brasil no Estado de
Minas Gerais (Cana SUREGNIG n° 6662 de 16 09 931 que a firma ARMAZÉNS GERAIS
PRIMAVERA LTDA, do muniapio de ITURA7mIA-N1G estava descredenciada em razão de débitos
com aquela Companhia No entanto, em 18 1003. foi emitido o DOS n • 044507/1, comprovando a
entrada naquela armazenadora de 35 762 kg de milho enr grãos (ensacado), da safra 92)93 1t236 a 238,
Vol VI), contranando o item 2 do :nulo 9 do Manual de Operações de Preços Munimos (510PM), que
determina que somente os armazens credenciados teknikainente pela CONAB podem receber produtos
vinculados á POPNI. .
36Por outro lado, o Banco do Brasil alega que a COSAS do tem um padrão determinado
quanto as exigéncias técnicas para credencianiento Em alguns casos, ela é extremamente severa em
relação aos equipamentos de termornetria que são de alto custo (entre USO 15,000 e USS 30,000), mas
indispensavets ao controle da qualidade dos estoques depositados em silos c granelciros Em outros, ela
toma-se bastante flexivel, chegando a haver, em uma mesma localidade, armazéns descredenciados por
falta desses equipamentos e outros credenciados que tambenr não dispõem deles
37
Nas visitas que fizemos a oiro armazenadores do Estado do Rio Grande do Sul. eles
•••
r
v
•• n
oles alegaram o alio custo dos equipamentos de
teimo:mina, a ruiu, um, a, ia ..,vi4 au "eira° espekr,a jun. ,
•..
solicitaram o cumprimento do ao 36 da Lei n° 8 171/91. "in verbis'
"Art. 36. O Poder Púbhco errará eminndos poro o melhorm dam condi0e., de arnwenomento.
processamento, embalagem e redm .do de perdas em nivel de estabeleantento rural. Inclusive
comunotárto".

38. Conforme pode ser verificado no Quadro 2, retro, a capacidade de todos os armazeno da
CONAB representa apenas 3,8% da capacidade total da rede de armazenagem cadastrada, não se
constituindo em concorrência com a iniciativa privada Contudo. alguns dos armazéns daquela
Companhia exercem papel de destaque no setor arinazenador, conto o Complexo Graneleiro de Ponta
Grossa-PR, com uma capacidade de 420 000 toneladas. a Unidade Frigorifica Coronel Augusto Alvaro
Leitão. em Canoas-RS. com capacidade para 16 000 toneladas c o Silos "Búfalo" de Uberlândia-MG,
com capacidade de 100.000 toneladas.
111.2 - Estado Fisica dos Armazéns Próprios
39 Relatórios da COSAS informam que a Companhia dispõe de 350 unidades
armazenadoras, das quais 113 estão em operação e 237 estão desativadas ou cedidas a terceiros. A
capacidade estática de todos os armazéns da CONAB é de 2.710.818 toneladas. enquanto que a das
113 unidades em operação é de 2 368 665 toneladas 187.4% do total) Isso demonstra que a maioria
das unidades desativadas têm pequena capacidade de armazenagem (f. 38 a 47, Vol. IV).
40.
De uma forma geral, é honra estado (iole° das II) unidades em operação, necessitando
apenas de pequenos reparos c de substituição de alguns equipamentos. conforme relatórios das equipes
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das IRCEs que visitaram os armazens da CONAB em quatorze unidades da Federação Por isso
mesmo, causa surpresa, pelo seu alto custo, o estudo preparado pela Divisão de Engenharia daquela

Empresa, onde são requeridos cerca de USS 2.5 milhões para aqueles reparos If 49 a 52. Vol IV)
Quanto as 237 unidades armazenadoras desativadas ou cedidas a terceiros. alem da grande maioria
delas encontrar-se em precário estado de conserNaeão, omito são mal localrzadas, com relação ás
zonas produtoras ou ao mercado consumidor Exulem estudos na CONAB propondo a alienação
dessas unidades
41
Com relação aos armazéns proprios. foram identificados os seguintes casos que, pela sua
magnitude e volume de recursos envolvidos, merecem destaque
- Complexo Armazenador/Beneficiador do Rio Formoso-TO
41.1. Inaugurado em setembro de I 982, pela ex-CIBRAZENI, com o objetivo de atender a
demanda da produção da lavoura irrigada de arroz advinda do Projeto Rio Formoso - TO, tem
capacidade de estocagem em tomo de 40.000 toneladas, possuindo os equipamentos c a infra-estrutura
necessários ao armazenamento e beneficiamento de arroz. Depois de ser locado a empresa Alterou
Armazéns Gerais Lida, o complexo encontra-se desativado desde I 990, quando essa empresa
simplesmente o abandonou Segundo Laudo de Avaliação, de 12 12 90, esse complexo encontra-se
bastante danificado, sendo necessária, para sua recuperação, quantia superior a US$ 1,0 milhão (f 127 a
129, Vol VI) Devido a sua gravidade, no nein V - CASOS ESPECIAIS, esse assunto sara tratado
com mais detalhes.
Graneleiro dc Uterlandia-MG
41.2. Trata-se de um grancleiro "fundo C10 com opacidade de 100 000 toneladas, com
equipamentos de secagem, limpeza, movimentação, aeração e termometria, cuja construção está
paralisada desde março de I 990. com 655 . da obra ja edificada Devido ao tempo de paralisação, a obra
está se depreciando, sendo que alguns dos equipamentos desse graneletro estão expostos a ação do
tempo, ousando elevados prejuizos a COMAIS (f 1 a . Vol VI)
- Unidade Armazenadora de Chapadão do Sul-NIS
41 3 Em 21 01 87. a ex-C1BRAZEM firmou contrato com a Sansuy S/A (processo e 023/87),
para o fornecimento e instalação de três armazens inflo eis, cada uni com trés unisilos modelo VZS
1900, com capacidade total de 18 000 toneladas, ao preço de CZS 34 600 000.00 (USO 2.200,000)
Em 14 03.88, foi fumado o primeiro tenro aditivo, no valor de CZS 46 775 000.00 (USS 436,000). Em
15.07.87, foi assinado novo pacto com a Sansuy. com vistas a execução de bases e montagem dos
armazéns infláveis. no valor de CZS 5 866 666 50 (ÚSS 130.0001
41.4 Para que essa unidade antrazenadora pudesse entrar cor funcionamento, em 17 03 89 foi
assinado um contrato com a Kepler Weber Industrial SIA. para a execução dos serviços de
fornecimento, transporte, montagem e testes dos equipamentos e instalações eletromecânicas na
Unidade Annuenadora de Chapadào do Sul c em mais seis outro unidades semelhantes, pelo preço de
NCZS 7.624 952,71 (USS 7,625.000 001. sendo que através de termo aditivo de 02 01 90, foram
repassados mais NCZS 79 084 601,83 (USS 4.460,000 00), recebendo cada uma dessas UA's, em
média, USS 1,726,000.00,
41.5. Apesar desse volumoso aporte de recursos (cerca do USO 4.5 milhões). totalmente
desembolsados, a Unidade Armazenadora de Chapadào do Sul ainda não entrou em funcionamento
Além disso, o detalhado diagnóstico elaborado por António Benedito Dona. responsável técnico da
SUREG/MS. em julho de 1 990, constatou que aquela unidade "dispõe de recursos operacionais além
das necessidades que uma unidade de seu porte necessita" e COMLIII que a mesma não era necessária,
propondo a paralisação da construção c a transferencia de todos os equipamentos para outras unidades
da Companhia.
41.6. Para que essa UA entre em funcionamento. há necessidade de serem implementadas
medidas pelas firmas Sansuy S/A. Kepler Weber S/A e pela própria COMAIS, sendo que a esta última
cabem o fornecimento de energia elétrica c agua e a regularização do terreno onde foi construida a
citada Unidade O proprietário do terreno amescrtuu proposta de venda do mesmo (2,5 ha) pelo valor
mil sacas deseja por hectare Considerando a produtividade dessa leguminosa na safra 92/93 (2.150
kg/ha) casaco de 506$, esse valor corresponde a produção dessa área durante 23 anos, sem incluir os
custos (.48 e 49. Vol. VI).
- Unidade Armazervadota de Maracanaü-CE
•
41 7
A Unidade Armazenadora de Maracanau-CE possui três silos. com capacidade de 2.000
toneladas cada, construidos em 1978/79 Esses silos destinavam-se ao armazenamento de trigo

desembarcado no porto de Fortaleza. Após a conclusão das obras. verific5u-se que a melhor localização
para esse amtazenamento seria nos proprios armazéns do citado porto c, desta forma. os silos foram
desativados seta nunca terem sido usados.
41.8.
Devido ao fato de a desativação ter morrido há mais de quatorze anos, os equipamentos
dos silo,s encontram-se sem condições de uso (f 121, Vol VI)
- Silos "Búfalo" de Cambé-PR
41.9. Concluida em 1.986, a unidade foi desativada em 1 989, devido a diversos problõfof
telhado, os quais, segundo a COM/SE, sào decorrentes de falhas técnicas na construção do amuzerin''
COMAS está, atualmente (quatro anos apôs a desativação), tomando as medidas iniciais para o
ajuizamento da ação de indenização.
41.10. Segundo recente levantamento feito por engenheiros da CONAB. o custo para realização
dos reparos é de aproximadamente CRS 8.800 (AMO (USS 50,000 00). Considerando que a capacidade
deste armazém (25.000 toneladas), e tomando por base os valores pagos á empresa TRANSBRAÇALPrestação de Serviços. Ind e Com Ltda. no mès de outubro do corrente ano, pela armazenagem de
trigo canadense do estoque regulador, em apenas dois meses o uso desse armazém arrecadaria para os
cofres da COM/SE a importância de CRS 10 309 000.00 (USS 59,000), que seria mais do que suficiente
para recuperação do telhado (f. 26. Vol. V1).
- Entreposto de Pasta do Recife-PE
41.11. Trata-se de prédio de oito andares, dos quais apenas o térreo, o segundo e terceiro
pavimentos estão alugados a empresa PESCADOS SILVEIRA S A com respaldo contratual O quarto
eu oitavo pavimentos estão ocupados pelo S1P/MAARA e pelo Sindicato dos Pescadores do Estado de
Pernambuco, respectivamente. sem qualquer documentação que legitime a ocupação Os demais
pavimentos estão totalmente abandonados, e por conta disso vêm sendo destruidos e expostos a
invasores de toda ordem (f. 177, Vol. VI).
- Armazém Frigorifico RODRIGUES ALVES
41.12. Esta Unidade Asmazenadora. localizada no Cais do Porto da cidade do Rio de Janeiro.
possui uma capacidade total de 63.564 metros cúbicos e capacidade para estocagern de 15.000 t de
came. Esse armazém possui 35 câmaras frigorificas. fábrica de gelo. 2 pontes rolantes. túnel de acesso
ao cais do porto dotado de esteira transportadora, l guindaste, 7 elevadores e áreas de apoio. Em
30.11.90, foi avaliado pela Caixa Económica Federal, en cerca de USO 12 milhões Devido a sua
desativação em janeiro de 1 991, quando estava em pleno desenvolvimento a imponação de carne
bovina da C.E.E., o seu estado de conservação é deploravel ( f 260 e 261. Vol VI)
41.13. A Unidade Frigorifica de Curitiba, corri capacidade de 4.000 r, está com um indica de
67,8% de ociosidade, enquanto a CONAB desembolsou a importância de CRS 3 285 000,00 (cerca
USO 25,000), para o pagamento das taxas de armazenagem a terceiros referente a esiocagem de
1.310.494 kg de carne importada -posição de 01 10 93- (f 38. Vol V1). Doido a complexidade do
assunto 'carne importada', o mesmo será objeto de detalhado estuda ra segunda fase desta auditoria.
42.
Esses exemplos ilustram de forma cabal e definitiva o descaso das sucessivas
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administrações da COMAS e da C1BRAZEM para com o património público. constituindo-se esses
eventos nos "raios" por onde escoam os recursos do contnbuinte
111.) - Indice de Ocupação dos Armazéns da CONAB
43 As equipes de auditoria das 1RCE's constataram que os armazéns da CONAB operam
com baixos indiccs de ocupação Tal fato é decorrente de uma série de fatores, entre os quais destacamse: inexistência drama politica que defina diretrizes e meras especificas para a árcade armazenagem da
Companhia: má qualidade do atendimento oferecido aos produtores e outros clientes (horário rigida de
atendimento - de 7-30 às 11 )0 h e de 1)30 ás 17 30 h, um abrir 305 sabados e domingos c sem
oferecer descontos em suas tabelas de preço), falta de divulgação dos armazéns e dos serviços
prestados; reduzida autonomia dos gerentes das Unidades Armazenadoras, c a existência de uma
acirrada concorrerem da iniciativa privada que oferece uma série de incentivos aos produtores.
44 Alem do mais, conforme relatado no paragrafo 22. não existe mecanismo que obrigue o
produtor rural a estocar o seu produto nos armazens da COMAIS e. 10113 vez que a iniciativa panada
oferece mais incentivos. as equipes de inspeções identificaram, ern diversas oponunidades, que numa
mesma localidade é comum encontrar um armazém daquela Companhia relativamente mimo e
armazéns de particulares totalmente ocupados

45Como consequència, a COMAIS arrecadou, no penodo de janeiro a outubro de 1.993, a
importância de US$ 7,7 milhões com a utilização de seus armazens e gastou, no mesmo periodo, USO
27,0 milhões, com armazenagem dos estoques publicos nas instalações de terceiros (f 310 a 3)3. Vol.
IV).
111,3- Fiscalização dos Estoques Públicos
46 Com os dados do "Resumo dos Estoques por Armazenador, elaborado pelo Banco do
Brasil (f 189 a 199, Vol II), verifica-se que os estoques publicas estão depositados junto a 576
annazenadores. dificultando sobremaneira a fiscalização e onerando excessivamente a administração
desses estoques Para se ter uma ideia, o pagamento da armazenagem é feita quinzenalmente, ou seja,
duas vezes por mès sào emitidas Ordens Bancarias de Pagamento a todas essas armannadoras, com
significativos custos de mão-dembra para controle financeiro e contabil, papel, despesas bancarias e de
comunicações Analisando aquele documento, observa-se que
46 Ipor um lado, apenas 29 armazenadoro (5%) são responsaveis pela guarda de 80% dos
estoques;
46.2- por outro, verifica-se que.144 armazenadores (25%) estocam pequenas quantidades de
alimentos (existe armarem com apenas 2 kg de arroz em casca, outro com 12 kg de feijão e outros
tantos com menos de 100gn,,de cereais - f 183 a 28). Vol 1V), as quais. segundo o inciso 11 do art. 6'
da Portada Imerministerial 592, de 10 08 92. são classificado como 'ponta de estoque', podendo
ser comercializadas independentemente do preço do mercado atacadista ultrapassar ou não o PLE,
conforme preceitua o Ara 14 da Portaria Interministenal n° 657. de 10 07 89 (f 21 e 22, Vol. I). Em
30 09 93. essas estoques emulas distribuidas conforme QUADRO 3 - DISTFUBUIÇÃO DOS
ESTOQUES PUBLICOS,
47 Esses estoques, embora pertencentes a COMAS, são fiscalizados pelo Banco do Brasil e
supletivamente pela premia Companhia, confonne titulo 14 do Manual de Operações de Preços
Miromos (MOPM), sendo que aquele Banco não fiscaliza os estoques de carne e de trigo importados.
Segundo esse Manual, a fiscalização será realizada nos seguintes periodos 'in verbis'
"a) - previamente ás AGPs e, a parus doi. quando NoltsstoJa pela
DEPAR;

bCp0110111CMI de

Arrnasenagem-

b). quando houver SlapC110 dá Irregularidades: nu
c). em qualquer época, pela equipe de fiscalwoOn da CONAIr.
QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTOQUES PÚBLICOS
_
PRODUTOS

UN1D

ARMAZÉNS
COMAS

ARMAZÉNS
TERCEIROS

TOTAL

CONAB/
TOTAL
(%)

Arroz casca natural

t

48.434

446.142

494.576

9,8

Feijão

t

4 762

S463

10 225

46,6

— t
t

10.941

195.869

215.810

9,2

4

109

113

3,5

Trigo Importado

t

257 689

• 132 874

390.563

66,0

SUB-TOTAL-GRÃOS

t

330 830

780 457

1.111.287

29,1

1 561

1561

o

934

100,0

Milho em grãos
Sorgo Granifero

Algodão em Pluma

t

Carnaúba-pó ccrifero

t

934

Cama bovina

t

1 708

15 951

17 659

9,7

Farinha de mandioca

t

1439

9 681

11 120

12,9

Fécula de mandioca

t

-

320

320

Juta enfardada prensada

t

I 249

485

1 734

Juta (semente branca)

1

-

87

87

Malva enfardada prensada

t

2 305

4 554

6.859

33,6

Sisal bruto

t

I

38.250

38,251

o

Álcool vinco

I

75 745

75.745

o

Destilado de Vinho

1

68 672

68 672

o

Vinho

1

1 925 700

1.925.700

o

-

o
72,0

o
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Uni&

.

5 479 584

5 479 584

6 785 844

12 878 800

19 664 644

O

34,5

Camaqui
Inclui

6 043 772

1 200 000

25 688 700

5 130 000

o

FONTE CONAB - Boletim dc EstoqueóSet-93 (1 314 a 316, Vol IV)

Cachoeira do Sul

48. No entanto, o que se verifica e que nenhuma dessas duas entidades exerce uma
fiscalização efetiva sobre os estoques públicos, seja por deliciencia de pessoal. seja por falta de recursos
financeiros, como é o caso especifico da CONAB Essa Companhia, embora possuindo cerca de
setenta fiscais, sendo que destes a maioria esta habilitada a fazer classificação de produtos. não realiza
uma fiscalização efetiva sobre os estoques eis AGE, por falta de recursos financeiros No Cadastro de
Pessoal da CONAB consta a existéncia de 41 empregados na função de "Classificador de Produtos de
Origem Vegetal' (f. 138 a 180. Vol II)
49 O Banco da Brasil conta, cm media, com um fiscal por agência e com um agrónomo por
regido ou micro-região de cada Estado Quando o fiscal detecta alguma irregularidade, é designado um
agrónomo para fazer o laudo de vistoria

Pelotas

16613 564

3 320 000

Santa Vitória do Palmar

19 198 914

3 840 000

Esta equipe de auditoria e a da IRCE/RS. quando em visita és agéncias do Banco do
50.
Brasil de Arroio dos Ratos. Viamão e Canina todas no Rio Grande do Sul, constatou, em inspeções
feitas a armazenadores, juntamente com fiscais daquelas agencias e da CONAB. que os gerentes estão
muito mais preocupados com a manutenção do cliente (o armazenador, que na maioria das vezes é um
grande cortentista) do que com a verificação do estoque público e suas condições de annizenagem.
Assim, o ato de fiscalização caracteriza-se muito mais como uma 'visita' a uns cliente do que como
uma verificação fisica In loco dos estoques publicas sob a guarda do armazenado; Fato semelhante for
constatado pela equipe de auditoria do Estado de Minas Gerais, onde fica a critério do gerente das
agencias a adoção dos procedimentos corretivos. no momento e contra quem lhes for de interesse (f 9
e 10. Vol. VI).

São Borla
Uruguaiana

Viamào
TOTAL
• Considernrdo apreçado

USS 10

0

21 423

4 000

20 086 089

4 010 000

7 071 200

1410,000

97 669 012

19 504 000

poe sard de 50 kg Immo do mercado amodutn rrgtnmt no RS/

FONTE* Banco do Brasil/SUPER/RS (f. 92a 94. Vol 11)
59 Essas faltas de mercadorias constituem-se em desvios, cuja penalidade esta prevista no ao. 35 do
Decreto n°1.102, de 21.11.03, -in verbis'.
"Art.35. InCOrterd0 NOS penas de pri.sào celular por ia» ta quatro Mos cora/rude OS 0,10 a CRS 1,00:

•

51.
Naquela oportunidade. a equipe inspecionou os estoques em EGF. vinculados ao Banco
do Brasil-Agéncia Camaquã, depositados na AGRICAPE S A Embora o fiscal daquele Banco, com
base no laudo de 04 1093. afirmasse que o estoque estava correio, detectamos, quando da realização da
cubagem, a falta de cerca de 3.247 toneladas de arroz a granel e 97 toneladas de arroz ensacado Essa
falta representa aproximadamente US$ 660,000 Situação semelhante ocorreu na fiscalização feita na
armazenados* TENECHIES Produtos Alimenticros Ltda. em Viarnão-RS, onde detectamos uma falta de
518 toneladas de arroz, ao valor aproximado de US$ 100.000 (f 86 a 88. Vol. II).
52.Por outro lado, constatamos também que a CONAB é totalmente omissa com relação á
fiscaliza
ção dos estoques em EGP descumprindo o item 4 da seção 1 do capitulo 4 do Manual de
Crédito Rural (MCR), 'in verbis":
-Cumpre á CONAB:
o)
/a) cercar o controle dos estoques financiados, podemlo tz.vtorrá-hn, a aer, critério;
COMMiCar prontamente ao Banco Central do Brasil qualquer irregularidade de que tenha
conhecimento, II0 que se refere a EGF".

53.
Neste sentido, vale destacar que em visita feita ao Departamento de Fiscalização do
Banco Central do Brasil, constatamos que a fiscalização exercida por aquela Autarquia sobre as
instituições financeiras que operam com crédito rural é bastante deficiente. Ela se concentra
essencialmente em aspectos financeiros, com rarissinias fiscalizações rir loCa, uma vez que dispõe de
apenas trinta inspetores para todo o Brasil Para se ter uma idéia da cadencia de inspetores, a Delegacia
de Brasilia (DURA), responsável pela fiscalização do Crédito Rural, envolvendo o PROAGRO. EGF e
equalizações especiais nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Distrito
Foieral, ONU COO apenas um inspetor para todas essas atividades. A DEBRA deverá receber, ainda
neste ano, um reforço de seis siámos inspetores que estão em fase de treinamento
54.
A fiscalização dm estoques públicos constitui grave ponto de conflito no relacionarnerito
agre o Banco do Brasil e a CONAB Segundo o MOPM. cabe kquela Companhia expedir normas e
procedimentos para a fiscalização desses estoques. cabendo aquele Banco a sua execução. Contudo,
segundo o Banco, a CONAB baixa normas inexemliveis ou de diria' execução, como foi o caso das
durações procedidas através do Comunicado CONAB 006. de 05.05.93, que alterou
ardimentos para • expedição do Termo de Notificação, conforme relatado no
COEFUSEFIP 16-1123.622, de 28.10.93 ff. 181 e 182, Vol. II).
55.Outro fato que, segundo técnicos daquele Banco, iri trazer sérios problemas no finura.
inclu
sive, inviabilizar o contrato de "quebra zero", é o fato da CONAB, quando realiza
r•'-.
11.41o, ninar nos Termos de Notificação que as faltas detectadas encontram-se dentro dos
primares admitidos por aquela Companhia Isso poderá sugerir aos amuzenadores que, ficando
dentro desses parimaros (10%). poderão ocorrer faltas de produtos. sem que lhes seja cobrada a
respectiva indenização (f. 18) a 188, Vol. II).
56.Para cada inspeç,io realizada. o Tesouro remunera o Banco do Brasil em 21 Unidades de
Referia:ia Rural e Agroindustrial (LIREF- em novembro 1 UREF CRS 40,81) por armazém
vistoriado, mais o ressarcimento relativo a quilometragem percorrida. Neste ano, o Banco já recebeu
cerca de US$ 22,000.00 para a execução dessa atividade.
118,5- Irregularidades na EGF ( EGF/Papel)

57.
Face às faltas de produtos detectadas nas armazenadoras AGFtICAPE S A. e
TENECH1ES Produtos Alimenticios Lida (parágrafo 51. raro), solicitamos ao Superintendente do
Banco do Brasil no Rio Grande do Sul informações sobre as faltas vetificadas nos estoques de arroz em
EGF,- vinadados àquela Instituição de Crédito em algumas praças daquele Estado, durante o corrente
ano (C080, Vol. 11).

- Os empresários ou administradores de aralteimr.m gerais, une desviarem, no todo ou em parte,
frmidarem o,, subsinuirem por orivant, as mentido. un seufladas á Ano guarda. sem preptiso da pena
de prisão de que trata o arr. 2°, Jo° 1".
60 Com tal procedimento, esses armazenadores se apropriam de recursos subsidiados pela
sociedade para aplicação no mercado financeiro ou em outros ativos de maior rentabilidade, causando
grande prejuizo ao erário, unia vez que a tosa de juros dos emprestimos agricolas é de no máximo

12,5% ao ano, bem abaixo da praticada pelo mercado O diferencial entre o custo de captação de
recursos. acrescido dos custos administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras
oficiais nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomados final do crédito natal ê subsidiado
pela União, conforme determina a Lei n.8.427/91
61.
Para se ter uma idéia do tamanho desse 'ralo', somente neste exercia°, o Tesouro
pagou ao Banal do Brasil, a titulo de equalização de taxa de juros, a importância de US$
107,605.909.00 até 15 10.93 (f 13) a 137. Vol II) Esses recursos estão sendo apropriados
indevidamente por esses poucos armazenadores dou grandes produtores, ás custas de todos os
contribuintes.
62.
Essas fraudes verificadas, de cena forma, comprovam as informações constantes do
Relatório de Auditoria constante do TC n°. 013092/93-6, denunciado a existéncia das fraudes Com o
EGF em arroz no Rio Grande do Sul e a ineficiéncia das fiscalizações do Banco do Brasil S.A. e do
Banco Central do Brasil (C 200 a 207, Vol II).
63 Fato semelhante foi constatado também em Aptrecida de GoiSnia-CrO. quando a equipe
da IRCE do Estado de Goiás, em inspeção realizada na TT-Armazéris Gerais Lida, acompanhados pela
equipe de fiscalização do Banco do Brasil, constatou que aquela armazerudora vendera, além dos 5.800
kg de milito vinculados a EGF daquele Banco, 3 927 749 kg de milho pertencentes é CONAB (f. 99,
Vol. VI).
- Perdas em Armazenagem
64.
Uhimamente, a imprensa tem noticiado com muita freqüencia o apodrecimento dos
estoques públicos, fato este que tem causado indignação na opinião pública. Entretanto, essas perdas
por desclassificação sio insignificantes quando comparadas com as 1.749.399 toneladas de produtos
pertencentes aos estoques públicos que foram perdidas no penado de 1.987 a agosto de 1.992,
conforme relatório elaborado pelo Banco do Brasil (f.284 a 305, Vol. IV). Considerando que no Brasa,
O consumo alimentar domiciliar per capita de cereais e leguminosas. cakulado pelo IBGE (Anuiria
Estatistico - 1.992, pg. 352). é de 43,822 kg. essas perdas seriam sufmientes para alimentar
aproazmadaniente 40 milhões de peva., durante uni ano.
Sé no penado de agosto de 1 992 a outubro de 1.993. foram identificadas perdas não
65.
regularizadas de 111 672 t de grãos, conforme o QUADROS - PERDAS DE PRODUTOS DA PGPM
(AGO/92 a OUT/93), elaborado a partir de relatório fornecido pelo Banco do Brasil.
Essas padas podem ser decorrentes de negligencia do armazenados. por não observar as
66.
técnicas de armazenagem; de fenômenos naturais, como a perda de umidade; ou, o que ri mais grave,
de desvio do produto. Os critérios para quantificação das perdas em armazenagem estão definidos aa
Resobição e 009, de 14.04.92 (f 71 a 83, Vol 1), que estabelece indica para cada um dos tipos de
perdas ocorridas em grãos, conforme se segue:
-quebra téceka - antes de 15.03.87, era admitida uma quebra de 0,30% ao més do
volume armazenado e, após esta data, esse índice foi reduzido para 0.15%;
-quebra de usnldade - após 15.03.87. passou a ser admitida uma quebra calculada •
partir dos teores de umidade de entrada e de saida do produto do armazém e, na falta desses
indicadores, uma quebra de até 0,11% ao mis, calculada sobre o peso de entrada, descontada a quebra
técnica;
-desvio - segundo aquela Resolução. 'desvio" é toda e qualquer falta de produto que,
descontada a quebra técnica e a quebra de umidade, mantenha um excedente igual ou superior a 4%, an
relação ao estoque armazenado e superior a8'., quando da impossibilidade de quantificar a quebra por
umidade.
•

QUADRO 5 - PERDAS DE PRODUTOS DA PGPM (AG0192 a OUT/93)

58.
Em resposta, recebemos o SUPER/COTAD 2-27852, de 12 11.93 (f. 91 a 94. Vol. II),
informando as faltas de produtos constatadas pela fiscalização do Banco, conforme o quadro a seguir:
QUADRO 4 - FALTAS DE ARROZ EM EGF NO R
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PRODUTO

PRAÇAS

QUANTIDADE ( kW

VALOR APROXIMADO-US$

•

Pe-elleiellelleffl~eleMiele

Arrasem casca
Feijão
„iespig
"30

UNJO.

PERDAS REG1STRADAS NO DES

t
t

53.994
1 131

1

75.063
1Q.

t

PERDAS REGULAR1ZADAS

PERDAS
A
REGULARIZAR

3 920

50.074

251
14,821
4

880
60.242
4.

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 LAN 1994
Trigo imanado
2 403
t
SUB-TOTAL - GRÃOS
132 601
Algodão em pluma
t
29
2 403
Farinha de mandioca
t
t
Fécula de mandioca
248
kg
600
Juta
t
60
Malva
1
260
Sisal bruto
L
138 477
Alcool Vinico
Destilado Vinho
L
11 887
3 489 715
Vinho
L
747 930
Unid
Sacarias diversas
FONTE* Banco do Braul/DEAPE/COEFI (f 87 a 119, Vol IV)

DIÁRIO OFICIAL
933
20 929
9
490
96
o
0
211
o
o
o
273.255

470
111 672
20
1.913
162
600
60
49
138 477
II 887
3 489 715
474 677

67 Contudo, inc. istem est dos ou pesquisas cientificas que comprovem a adequação desses
indicas usados para aceitação das perdas decorrentes de armazenagem Com o advento do contrato de
'quebra zero", essa problemática deixou de existir. vez que o armazenados passou a ser
responsabilizado pela totalidade das perdas ocorridas, independentemente da causa Contudo. a COFIAR
paga ao arrnazenador uma sobretaxa calculada com base em indicas semelhantes aos usados para a
quantificação das perdas aceitáveis, para os quais. também, não existe nenhum estudo cientifico.
Observando o modelo de contrato "quebra zero" (f 1240 139. Vol IV), verifica-se que a sobretaxa é
definida por grupo de produtos e calculada sobre o valor da mercadoria estocada (cláusula quarta,
parágrafo primeiro), independentemente da localização do armazém, o que poderá estar beneficiando
alguns armatenadores, pois a quebra de umidade dos grãos não é uniforme em todas as regiões do
Brasil.
68 A troca de informações entre a CONAB e o Bancado Brasil, referente á fiscalização dos
e-stoques pUblicos é deficiente As informações são repassadas desse Banco para aquela Companhia par
meio do Demonstrativo de Estoque (DES). emitido quinzenalmente, armazém por arrnaz.ém, produto
por produto São freqüentes os casos craque o estoque fisico não confere com o DES Em sua maioria,
essas diferenças são devidas a desvios e perdas Mas é patente a necessidade de se implantar um sistema
mais moderno de acompanhamento dos estoques, necessariamente informatizado, tanto na CONAB
quanto no Banco do Brasil Como exemplo dessa deficiencia, podemos citar
68.1. a Comissão de Sindicáncia instituida para apurar responsabilidade pela falta 100.000 kg
de arroz em Custa depositado no Armazém AG-NORTE, de Porto Nacional-TO. comercializado no
pregão do dia 13 01 93, da Bolsa de Mercadorias de Tocantins -BCMTO, concluiu 'que o Banco do
Brasil rio responsável pela falta do produto, vez que o DES utilizado na programação da venda, foi por
ele emitido", tendo inclusive emitido reais dois DES (na 2° quinzena de janeiro e na I° de fevereiro),
demonstrando a existência de I 456 325 kg de arroz s naquele armazém, quando na realidade não existia
mais produto estocado Tendo em vista a inexistencia do produto. a COPIAR além de arcar com os
prejuízos decorrentes das despesas com o leilão e com o desgaste de sua imagem, foi obrigada a
ressarcir ao comprador a imponáncia de Cr$ 350.922.334.44 . referente ao pagamento realizado
(processo 14031/93 - f. 356 a 390, Vol. III);
682 fato semelhante ocorreu no leilão de trigo realizado no dia 15 09 93, quando a CONAB,
com base em informação do Banco do Brasil, vendeu 14.000 t depositadas na COOPAGRiCOLA, em
Palmeira-PR. Quando o comprador foi retirar o trigo, constatou . que na citada Cooperativa existiam
apenas 3.8001 (f. 215 a 218, Vol. II).
Esses fatos, além de comprometer a imagem e a credibilidade da COPIAR perante Os
compradores, de certa forma faz com que eles ofereçam preços ainda mais baixos nos leilões, devido ao
risco da inexistencia da mercadoria, á demora na devolução. pela CONA13. do sinal e inicio de
pagamento e aos transtornos que esse fato pode provocar a atividade-fim do empresário.
111.7 - Problema' decorrentes do EGF/Especial
IV COBRANCA
70.
O Empréstimo do Governo Federal sob cláusulas especiais para sua liquidação
(EGF/Especial), a que se refere o An. 4° da Portaria n° 657, de 1007.91, for implementado no ano de
1.992 (Portada n° 35, de 05.02.92, do MAARA). evitando que os produtos da safra 91/92, vinculados
à EGF/Cov, fossem transformados em AGF/Indireta Com isto, formou-se um estoque regulador nas
mãos do setor privado e o Governo Federal teve resolvido o seu problema de caixa. O prazo de
vencimento do EGF/Especial está previsto para 15.12.93.
71.
O Governo Federal criou mecanismos para facilitar a administração desse estoque
que, apesar de estar nas mãos da iniciativa privada, e considerado estoque regulador e, dessa forma, tem
sua volta ao mercado sujeita a normas especificas, exceto nos casos em que o produtor liquida o
empréstimo.
71.1. Assim, pela Lei n° 8.427, de 27.05 92, foi o Poder Executivo autorizado a conceder
subvenções econômicas, sob a forma de equalização de preços e sob a forma de taxas de juros panos
Bancos Federais que, operando com Crédito Rural, aplicassem mais recursos do que os determinados
pela legislação em vigor.
71.2. A Focaria Interministerial n° 391. de 30.07.9). regulamentou a subvenção para a
equalação de preços (Prêmio de Liquidação, visando acelerar a liberação dos produtos da safra
91/92, para evitar que aumentasse ainda mais o valor do subsidio a ser pago pelo Governo, poisa
medida que o tempo passa, maior ria diferencial entre o preço devendo e o custo dos empréstimos
vinculados aos EGF/Especiais.
72.
Contudo, até o dia 16.11,93. quando esta equipe de auditoria esteve na Secretaria de
Politica Agricola (SPA) do MAARA, esta ainda Mo havia definido o preço de abertura e as demais
condições de venda dos produtos nos leilões (An 6° da citada Portaria Interministerial). para a
implementação do Prêmio de Liquidação, o que. segundo técnicos do Banco do Brasil. está
prejudicando e atrasando a ournercializaç.ão da safra 91192, aumentando o valor do Prémio de
Liquidação, ou seja, do subsidiou ser pago pelo Governo Federal
73.
Outro problema que advirá da não implementação imediata do Prémio de Liquidação e da
não comercialização dos produtos da safra 91/92 e o volume de recursos que o Tesouro terá que
desembolsar para a transformação dos mesmos em AGF, o que está previsto para o dia 15.12 93
Segundo o Banco do Brasil, os seus créditos decorrentes dos EGF/Espeerais, montavam, em 31 1093,
CRS 98.551.283.664,86. equivalentes naquela data a aproximadamente USO 566,0 milhões (f.135 e 136,
Vol. II) . Caso não ocorra a citada aquisição, a passagem dessa divida, em aberto no encerramento
deste exercido, comprometerá os resultados daquela Instituição de Credito, com prejuízos para os
acionistas, face as regulamentares provisões para ci editos duvidosos
74.
Por outro lado, conto a COPIAR desconhece a localização dos estoques dos produtos em
EGF/Especial. uma vez que o Banco do Brasil deixou de lhe passar essa informação. contrariando o
previsto no Manual de Crédito Rural (5 3 ) e considerando que na sua transformação para AGF não
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será realizada nova classificação, pois o Conselho Monetário Nacional prorrogou a validade dos laudos
de classificação inicial (f 46, Vol. I). aquela Companhia poderá receber produtos com qualidade
duvidosa, implicando prejuizos pana Tesouro e nova onda de denúncias contra a gestão dos estoques
públicos.
75.
Alias, isso já foi constatado em pelo menos um caso. conforme comprovôu a equipe de
auditoria da 1RCE/MG: no municipio de Centralina-MG. a fiscalização do Banco do Brasil identificou
que os 499.260 kg de milho, safra 91/92. depositados na armazenadora RCA-Arrnazéns Gerais Lida,
estavam sob suspeita de desclassificação, conforme vistoria realizada em 28.09.93 (f. 239, Vol. VI). No
entanto, em 18 10.93, aquele Banco transformou esse produto para AGF. transferindo o problema para
a CONAB (f 8 a 10, Vol II) Pelo Laudo de Classificação feito por tecnicos da CONAB. em 20.10.93,
constatou que 324 650 kg daquele lote de milho estavam abaixo padrão (f 240 a 242, Vol. VI).
76 A atividade de cobrança é uma das mais criticas da COPIAR. Por sucessivas
administrações ela tem sido relegada a plano secundário, como se não envolvesse fabulosas quantias,
estimadas, á época de nossa auditoria. em USS 100 milhões, que rio total de créditos da CONAB junto
Os empresas annazenadoras.
77 Esse colossal volume de dinheiro publico se refere apenas aos processos que já tinham
sido valorados, não se computando aqueles em fase de quantificação do volume fisico. Segundo
informação do Coordenador de Cobrança, estima-se que os processos já valorados correspondam a
apenas 55% do total de processos em aberto. Admitindo-se que o valor médio dos processos desse
segundo grupo seja igual à média dos do primeiro - e nada faz supor que seja menor, antes pelo
contrário - o valor de créditos da CONAB atingiria a impressionante cifra de USS 180 milhões.
78.
Os processos tern, em muitos casos, dois. nes. cinco e até mais anos de tramitação. Não
se compreende como foi possivel que sucessivas diretorias demonstrassem tão pouco zelo pelo
patrimônio da Nação.
79.
Em abril deste ano foi constituida. no ambito da Diretoria de Finanças, uma
Coordenadoria de Cobrança (COORC). Essa coordenadoria tem envidado esforços para efetivamente
cobrar o armazenador e, quando for o caso, acionar a Procuradoria Geral da COPIAR (PROGE) para a
cobrança judicial. Assim, de abril deste ano parará, os processos de cobrança foram "desentocadoe e
passaram a ter ao menos uma unidade organizacional voltada só para eles. Porém essa unidade está,
ainda, muito mal aparelhada para fazer face á montanha de processos que durante anos se arrastaram e
se acumularam na ex-CFP e na própria COPIAR.
80 A atividade de cobrança está centralizada nessa COORE com exceção das perdas de
vinho, que são cobradas pela St/REG/RS, devido a este produto estar localizado em sua totalidade no
Estado do Rio Grande do Sul.
81. A COPIAR, de abril deste ano até o final do periodo de nossol trabalhos já havia
conseguido reaver cerca de CRS 748.000.000,00 em valores de 25/10/93, aproximadamente US$ 4,4
milhões, ou seja, cerca de 4.4% do que foi cobrado. É pouco, muito pouco ainda, mas serve de
exemplo para demonstrar que a cobrança séria dos débitos produz resultados e repercute não só no
ambito da correção das situações passadas. como lambem no da prevenção de inadimplencias finuras.
82 Ainda hoje, em termos de recursos materiais e humanos, a área de Cobrança deixa muito
a desejar Suas instalações são exigiras, há pilhas de processos pelos cantos, e afora o coordenador, há
apenas mais quatro técnicos e. dois assistentes. Em função do volume de processos em atraso, como
também dos que se iniciam azada quinzena, verifica-se que o total de apenas sete pessoas na.COORC,
envolvidas diretamente na atividade de cobrança, é claramente insuficiente.
83.
O andamento dos processos de cobrança, como se pode verificar no item "Rito da
Cobrança' é extremamente moroso Tanto pelos escassos recursos destinados á atividade de cobrança
em si, como também pelas que a antecedem.

Todavia, a situação era ainda mais critica antes da criação da COORC. Essas etapas
84.
anteriores envolviam contactos com o Banco do Brasil, com os armazenadores e com as Regionais da
própria COPIAR, além de frequentes e muitas vezes desnecessários tramites no âmbito interno da Sede.
Além disso, era muito comum a paralisação de processos envolvendo perdas vultosas sem nenhuma
explicação aparente Paralisações essas que chegaram a até dois anos. Esse fato, e mais as indicações
obtidas "in loco', nos permitem afirmar que o ato de cobrar ou não cobrar um determinado débito era
fortemente sujeito a injunções políticas.
85.
O tràmite atual dos processos, como se sé adiante, é ainda deficiente, mas representa um
avanço correlação á caótica situação que vigia antes da criação da COORC.
Detectada uma diferença, tinha inicio unta série prolongada de oficina, cartas, despachos
86.
e encaminhamentos que só contribuíam para o retardo do processo.
Além disso, ainda agora, a empresa é extremamente burocratizada, não havendo, corno
87.
regra, comunicação direta entre funcionários de mesmo nivele de áreas diferentes. O processo sobe dois
ou três niveis, até chegas' ao diretor ou equivalente, que o encaminha para o seu colega de mesmo nivele
de outra área. Este, por sua vez, o fará descer até o funcionário que realmente tem uma contribuição a
der. Na imensa maioria dos processos examinados pela equipe, nada se acrescentou de objetivo ou útil
nesse passeio burocrático Os Mimos efeitos conseguidos foram tomar o processo desnecessariamente
volumoso e dar mais tempo ao devedor.
Outro fato que agrava o problema é a não aplicação de penalidades administrativas de
88.
imediato, o que faz com que mais e mais arrnazenadores sintam que a inadimplincia não traz nenhuma
implicaMo de peso Embora ocorram os descredenciamentos dos armazenadores em débito, as
remoções de produtos ao rarissimas, ou seja, a COPIAR continua com produtos armazenados nos
estabelecimentos que são contumazes criadores de problemas, a exemplo da SOALG.3, de propriedade
do Senador Moisés Abra°, da GO1AZEM. do Deputado Pedro Abraão, da Fazenda Santa Adelaide, do
Sr. Nelson Tomazinho e outros
Este último, após protelar por anos e anos o pagamento de seus débitos junto à
89.
Companhia, oriundos de depredação e desvio de milho em grãos. só agora, depois de acionado
judicialmente, dignou-se a efetuar o pagamento de 10% de seu débito, com o fito de propor o
parcelamento dos mesmos nos autos do processo judicial que lhe é movido Cabe :assaltar que este
senhor tentou de todas as formas evitar que a COPIAR ingressasse em juizo contra alce sua empresa,
mas não da fonna convencional, que seda o pagamento total de sua divida ou o parcelamento de sal
débitos nas mesmas condições a todos oferecidas O Sr Nelson Tomazinho tentou valer-se de pressões
de conteúdo político, fazendo-se acompanhar de um Chefe de Gabinete de um Deputado amigo seu e
dizendo-se apoiado por C.TA de dez Parlamentares que gostariam que a COPIAR lhe dispensasse
tratamento benevolente e diferenciado.
Essa atitude da CONAEL em proceder a cobrança judicial, resistindo as pressões excusas,
90.
mostra o exemplo de como, por meio de uma postura firme e honesta, comprometida não com os
interesses privados de alguns que se consideram privilegiados, mas com o interesse genuinamente
público, pode-se obter resultados de especial relevo para a Companhia, até pelo exemplo que se passa
para tantos outros maus annazenadorcs, acostumados a tripudiar sobre o património público.
De ressaltar que os cem maiores devedores (sempre em relação aos processos já
91.
valorados) sio responsáveis por 78% dos débitos. Uma ação firme sobre eles, incluindo cobrança
waor.vearsranea snr oacrarzsr .nr.rse.a.nrus..a. ..tunra,..N.ra ...Nu...,
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judicial e penalidades administrativas (descredenciamento. reinoçâo de produtos. proibição de se
beneficiar do Crédito Rural), com certeza, provocaria excelente retorno financeiro e salutar repercussão
aro adimplemento voluntário das obrigações dos depositarios da CONAB
92.
Outrossim, é preocupante o fato de que parte significativa dos valores em cobrança se
refira a entidades de deficiente capacidade de pagamento, que são as cooperativas e as empresas
estaduais de armazenagem A titulo de exemplo de cooperativas devedoras, mu-se a divida de USO 10.5

milhões da COOPERCANA.MT. de USS 10.1 nulhões da COTRISA.RS, de US$ 2,3 milhões da
CAPPOL-TO e a de USO 1,8 milhões da CANORPA . PR, ou seja, apenas estas quatro cooperativas
respondem por cerca de 24.7% do total de créditos da COAJAS Como exemplos de empresas estaduais
devedoras pode.se citar a divida de USO 6.3 milhões da CASEGO-GO. a de USO 2,4 milhões da
CASEMAT.MT na de USO 2.1 milhões da COMADA-MA. logo. estas très empresas devem juntas o
equivalente a 10.8% de toda a divida que a CONAB já cobrou
93.
Esses sete exemplos incluem-se entre os dez maiores devedores da companhia A lista é
completada por três empresas privadas. a SOALGO-Arrnazens Gerais Lida, de propriedade do Senador
Moisés Abrão. que deve á companhia cerca de USO 3.5 milhões. -a Aliança Arniazéns Gerais Ltda., de
propriedade do Sr André Luis Monteiro do Esponto Santo, que deve cerca de US$ 2,3 milhões, -e a 1.1
Ammzenadora de Cereais Ltda, de propriedade do Sr Jorge Mahmud e do Sr leferson Cardoso, que
deve à companhia USO 1,6 milhões Somente esses dez maiores devedores respondem por 42.9% do
total das dividas já quantificadas e cobradas
94 Uma irregularidade freqüentemente verificada reside na fase de reanalise. melhor
explicada adiante Constatou-se em vários processos da CLIABASA (processos n° 5557/86, 3692/86,
.6575/87 e 7080187), a presença apenas do parecer de quem efetuou essa reanalise das perdas, sem os
documentos que lhe fundamentam Ora, o funcionano da CONAB nSo tem fe publica para fazer
afirmações do tipo das que constam nos processos estudados, tais como " a vista dos documentos a
mim apresentados, efetuei o cálculo das quebras deu das " Que documentos são estes' E preciso que
tais documentos, se existentes, integrem o processo E como é pasmei que autoridades supenores a
esse funcionário possam apor os seus "de acordo" com base apenas nas alegações desse mesmo
firncionário Seria de grande valia que a Auditoria Interna da COSMO procedesse a uma revisão desses
processos, impugnando-os sempre que estivessem servos documentos de comprovação.
IV.I - Rito da cobrança
95 O fluxo de informações e tomada de decisões do procedimento de cobrança e, ainda,
bastante lento, impedindo que a companhia possa dar urna resposta rajada aos atos de desvio e
negligência praticados por armazenadores
96.
Mais urna vez, registre-se que a CONAB tão vinha cobrando ninguem ate abnl deste
ano, embora o Banco do Brasil lhe remetesse os elementos necessar nos para tanto Ponanto, so de multo
recente pode-se falar em procedimento de cobrança Antes ele simplesmente moraria como tal, jà que a
cada caso se dava um tratamento sol geoerre
O procedimento real e completo da cobrança, apurado III /mo na COORC, rio seguinte
97.
Diz-se real, porque há um fluxo estabelecido pela resolução no 030, de 06105193, que define prazos e
competências, entretanto os prazos e competências ali definidos do tem sido totalmente observados
As perdas em armazenagem apuradas pelo Banco do Brasil são registradas nos
98.
respectivos Demonstrativos de Estoque (DES) c então comunicadas a COSAS, que deve, por sua vez,
proceder as cobranças correspondentes aos estoques não amparados por contratos de 'quebra zero". Os
que estão amparados são cobrados pelo próprio Banco do Brasil. com exceção das perdas ocorridas em
unidades das empre-sas estaduais de amuzenagem Estas são cobradas pela propna COSAS
Essa primeira remessa de informações já representa o pnmeiro retardo no fluxo. O Banco
99
do Brasil começa a encaminhar a documentação pertinente. ao final de cada quinzena e leva
aproximadamente, segundo informou a CONAB. 20 dias para que todos os documentos da quinzena
cãnegueos. Esse prazo deveria ser de 15 dias no máximo
Cabe relatar que o Banco do Brasil apresenta algumas falhas mais expressivas na
100.
tempestiva emissão dos DES Por exemplo, o DES 14 8957.6 relativo a segunda quinzena de dezembro
de 1992 e referente a desvio de produto (7000 Kg de milho em grãos) so foi emitido ern 02 de abnl de
1993 (f. 136, vol. III). ou seja, desperdiçou-se ires meses apenas para se emitir este documento.
Na CONAB, a primeira providência tornada, e com acerto, e a contabilizado dos
101.
documentos recebidos, debitando-se o annazeriador gerador d3 perda e creditando-se o estoque A
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102 Pela resolução 030. o Departamento de Contabilidade deve remeter cópia do DES ao
DEPEG, no dia subsequente ao do registro cornàbil, ponanto esse aguardar por todos os documentos
de uma quinzena contraria a resolução e atrasa o fluxo documental desnecessariamente
103 Esses documentos, uma vez contabilizados, do então enviados para o DEPEG. Este
abre, então, um processo para cada perda registrada e já calcula, com o auxilio de um programa de
computador, para os estoques não abarcados pelo contudo de 'quebra zero", quanto pode ser admitido
como perda Dai, os processos devem ser destinados á COORC O prazo definido na resolução 030
para essa atividade ride cinco dias úteis.
104.
Esse é o primeiro ponto de estrangulamento do fluxo
105.
O prazo é sistematicamente descumprido e não ha um tempo médio para que os
procedimentos do DEPEG fiquem prontos, demandando em geral, tempo multo acima do que seria
razoável, caracterizando. dessa, forma um foco de ineficiencia e falta de priondade para a cobrança
106.
A titulo de exemplificação, o Demonstram. de Estoque de n° 14.8957/6. inserto no
processo 394/93, emitido em 02404/93. teve seu processo aberto pelo DEPEG em 31/05/93 mas foi
enviado à COORC apenas em 02/09/93. Ou seja. ficou 4 meses no DEPEG á espera de uma providencia
por. demais simples. Enquanto isso, a CONA13 fica sem poder dispor do produto. ou se o faz, acaba por
prejudicar a cobrança. As ações de cobrança precisam ser aseis e precisas
107.
Depois de abertos e instruidos pelo DEPEG, os processos são conduzidos finalmente à
COORC. Lá eles são organizados e cadastrados no sistema de cobrança, ficando então no aguardo da
expedição da carta de cobrança, que segundo a resolução 030, deveriaor dar em cinco dias úteis Eis ai
mais um ponto problemático.
108.
A dedicada, mas reduzida. equipe da COORC não consegue dar plena vazão aos
processos que ali chegam e se somam ao grande solume de processos que se acumularani ao longo do
tempo em que nada se cobrava. Dessa forma, não existe um tempo medro para a emissão da cana de
cobrança. Confomie o caso, a expedição dessa cana pode se dar com maior ou menor cclendade
Procura-se dar, de forma assisteniatiea, prioridade para os processos que envolvem
109.
maiores quantias, sem embargo de também se cobrar os debitos de menor monta Mas isso, ressalte-se,
ato tem a sistematização. o controle c a fluidez que essa atividade cmge
A COORC, de posse desse seu cadastro de processos de perdas. elabora uma relação dos
110.
arrnazenadores que apresentam débitos com a companhia e a encanunha para o Departamento Técnico
Operacional para fins de descredenciamento dessas empresas junio a PGPM A CONAB então
comunica ao Banco do Brasil o deseredenciansento do arnrizenador. por meio de suas SUREGs,
diretamente ás respectivas Superintendencias Estaduais do Banco do Brasil
Após a expedição da cana de cobrança, com a concessão de 30 dias de prazo para que o
111.
armuenador se pronuncie (o prazo da resolução 030 e de apenas cinco dias). podem OCOITer, ao final
do prazo, quatro hipóteses, o armazenador reconhece e paga a divida, o armazenador reconhece a divida
e parcela o seu pagamento, o antiazenador contesta o que lhe e imputado ou, por último. simplesmente
ignora a cobrança
Na primeira hipótese, a cobrança atinge de imediato sua fundo principal que é a de
112.
restabelecer os estoques da Companhia Nesse caso, o armazenada volta a ser credenciado para poder
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operar com a PGPM Entretanto, a incidéncia dessa hipótese e pequena, tendo em vima dois fatores:
primeiro, os arrnazenadores ainda não estão acreditando que a CONAB esteja mesmo disposta a cobrar
o que lhe è devido; segundo, os armazenadores podem se utilizar da facilidade contida na segunda
hipótese, abaixo descrita.
113 Nesta segunda hipótese. o armazenador pode reconhecer a divida e celebrar um acordo
de parcelamento de seu débito, voltando assim a estar credenciado para operar com a PGPM. Essa
negociação devera, entretanto obedecer aos criterios ['unimos estabelecidos na resolução 08 de
14/04/92 e a 044 de 28/06/93, a saber, pagamento imediato de no minima 10% do total do valor em
débito; confecção de escritura de confissão de divida, com estabelecimento de garantia real hipotecária
para garantir o adimplemento da divida, garantia esta superior cm 20% ao valor restante do debito (essa
escritura deve ser averbada junto à matricula do bem imovel dado em garantia), pagamento do saldo
devedor em até 24 parcelas, sendo permitida a antecipação de parcelas vincendas.
114
Na terceira hipótese, a mais frequente. o armuenador contesta o débito que lhe é
imputado e solicita seja a questão reanalisada segundo as alegações que apresenta. O processo é

reanalisado então na respectiva SUREG (segundo a resolução 030, a reariálise deve ser processada, em
cinco dias úteis pelo DEPEG).
115. Essa reanálise visa contemplar as peculiaridades que cada caso pode comportar,
buscando, dessa forma, uma solução teoncamente mais justa. Naturalmente que tal reanálise so é
possivel para os estoques do abrangidos pelos contratos de 'quebra zero'.
116Muito embora o procedimento de reanálise busque se fundar no valor justiça, verifica-se
que sua existência apresenta alguns inconvenientes Em primeiro lugar, cai por terra a uniformidade de
procedimentos tào necessária a uma cobrança eficaz e eficiente Em segundo lugar, os critérios de
reanálise podem ser tão carentes de fundamentação quanto os da análise inicial (vide item 111.6 - Perdas
em armazenagem) Os critérios da análise inicial, embora duvidosos, pelo menos se aplicam
uniformemente sobre os casos que se apresentam fru terceiro lugar, essa reanálise não respeita o prazo
instituido para ser concluida, podendo retardar em muito o curando processo de cobrança.
117 Após a reanálise, a SUREG encaminha o processo novamente para o DEPEG para fins
de homologação da situado final do débito e posterior encaminhamento á COORC Note-se que é o
DEPEG que detém a palavra final sobre o grumoror devido pelo armazenada. a COORC limita-se a
efetuar' a cobrança dos valores indicados pelo DEPEG
118 Neste ponto a COORC envia ao armazenador nova canudo cobrança, com novo prazo,
informando o débito resultante do procedimento de reanálise Na° ha previsão de nova reanálise, o que,
de resto, eternizaria as divergèncias
119 Na quana hipótese, o decurso do prazo sem manifestação do armazenador em débito. e
isto vale tanto para a primeira quanto para a segunda cana de cobrança, a COORC deve então preparar
o processo para remete-10 à Procuradoria Geral da CONAD (PRIME), que devera tomar as
providencias para o aruizamento da medida judicial peninente
120 Esse preparo do processo, todavia, não e simples nem rápido Depende de documentos
que estão de posse da agência do Banco do Brasil gestora do estoque e que precisam ser solicitados à
sede do Banco, em Boasilia. que os solicita à agencia gestora, que por sua vez os remete à sede do
Banco para esta, enfim, entrcga .los à CONAB
121 Não se compreende procedimento tão complicado e oneroso para uma providencia tão
simples Em 10/09193. O Banco do Brasil . por incio da Cana-circular 93/0388 proibiu suas agências de
se comunicarem diretamente com a CONAB Isto e, a principio, tudo tem de ser submetido e
encaminhai:10 por via do DEAPE/COEF1, quere localiza na sede do Banco, em Dmitri, E claro que isso
dificulta e retarda o procedimento de cobrança Não há registro de que a CONAB tenha solicitado
alteração desse mecanismo, até porque só de abril para ci passou a deparar com este problema AnteR
isso era irrelevante, visto que não havia procedimento algum de cobrança
122. Quando então a COORC consegue obter todos os documentos necessários a propositura
da medida judicial adequada. ela envia o processo à Procuradoria Geral Neste ponto, o processo de
perda já percorreu longo e demorado caminho c, infelizmente. na Procuradoria Geral, seu tratamento
não poderá, mais uma vez, ter a velocidade desejada. dadas as razões enumeradas co item que trata
especificamente da PROGE.
123 Da analise do fluxo acima exposto, fica patente, de plano, a ineficiência do mesmo pela
inobservância das normas que o disciplinam, que determinam prazos para que as providencias sejam
tomadas e pela ausência de formas de controle sobre a correção e uniformidade de tratamento das
questões.
124. Fica registrada também a inconveniència (ainda que prevista na resolução 030) de a
abertura e análise inicial do processo de perda serem efetivadas pelo DEPEG osso pela COORC, já que
a abertura do processo é por demais banal c a análise inicial tratar-se tão somente de simples
procedimentos aritméticos efetuados por usn prOgraslia de computador Não há razão para que se
Interponha mais uma instáncia de tramitação nesse ja t ao tenro processo.
125 Parece claro também que o modelo de comunicado entre a CONAB e o Banco do Brasil
retarda o bom andamento da cobrança Já não bastasse o tempo despendido para a remessa dos
Demonstrativos de Estoques, não há que se tolerai ainda mais es3.1 demora na remessa dos documentos
parou ajuizamento de cobranças.

126 Registre-se, ainda, que a Auditoria Interna do vem exercendo controle sobre o conteúdo
desses processos, sobre a possibilidade de se estar promovendo concessões descabidas e privilégios a
amou outro armazenador mais influente,
127 Assim faz-se mister, em razão do elevado volume de recursos envolvidos, que a
Auditoria Interna inclua em seu plano anual de trabalhos o monitoramento dos processos de cobrança de
perdas em armazenagem.
IV.2 Interaelo entre a CONAB e Banco do Brasil na atividade de cobrança.
Aqui, mais uma vez, o relacionamento entre a CONAB c o Banco do Brasil não é de
128
cooperado, sendo, ao revés, muitas vezes. de velada oposição
129. Além da comunicação deficiente já apontada. ocorreu que. em algumas oportunidades. o
Banco do Brasil, na qualidade de mandatário da CONAB. perpetrai as medidas administrativas e
judiciais peninentes ao ressarcimento das perdas em armazenagem mobilizando a força de sua estrutura
para a recuperação desses prejuizos Todavia, a CONAB, de modo injustificado. armou para si a
responsabilidade por essas cobranças ou agiu de Maneira a prejudicar a cobrança conduzida por aquele
Banco.
130 Por que prejudicar a cobrança no ambsto do Banco do Brasil se a CONAB não é eficiente
para cobrar, se a COSAS confere estrutura precarissiona para essa airsidade" Quando fatos como esses
ocorrem, o Banco do Brasil transfere a responsabilidade pela cobrança pana CONAB, mas esta não
consegue cobrar com eficiencia Não consegue por que nunca deu a essa atividade a importencia devida,
porque nunca a municiou com recursos em quantidade e qualidade suficientes, porque nunca deu aos
processos de cobrança a prioridade que poderia c dm ena ter dado Prioridade e-5 54 que ha muito já teria
reduzido o grande mal das perdas em armazenagem
131 Urge que a COSAS enfrente com empenho e determinação o problema da cobrança.
Urge que a COSAS tenha realmente vontade de cobrar os debitos dos armazenadorcs e que essa
vontade se traduza em ermida, em estrutura material em prioridade no tramite dos processos e em
uniformidade no trato das questões
132 A impunidade decorrente da cobrança 01111,..1 duraritc indo, esses anos de CFP e
CONAB fot, sem duvida. o principal incento o que fez vom que tarai se multiplicassem os desvios e as
negligencias que assolaram os estoques gosernamenmis
Ilustra.se a desarmonia entre o Banco do Bra 01 e a COAAB. nessa atividade de
133
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cobrança, com as seguintes ocorrências (f 279 a 281. vol V)
Na segunda quinzena de julho de 1993. foi registrado no respectivo Demonstrativo de
134.
Estoque a desclassificação de 775 393 Kg de farinha de mandioca safra 89/90. sob a guarda da
armazenadora INQUIL - Ind Quimicas Indigenas Ltda. de Ararangui-SC Como estivesse esse produto
sob a égide do contrato 'quebra zero", o Banco do Brasil deu inicio aos procedimentos para o
ajuizamento da cobrança.
Entretanto, a CONAB comercializou o produto, ainda que desclassificado. prejudicando,
135.
com essa atitude, o processo de cobrança judicial pela falta do principal meio de prova a ser utilizado na
ação judicial- o próprio produto desclassificado Por essa razão. o Banco do Brasil optou por transferir á
CONAB, por via do oficio DEAPE/COEFI 15-1606-570, de 22 1093, a responsabilidade pela
conclusão da cobrança da indenização pertinente.
136. . Em outra oportunidade, o Banco do Brasil, por meio do oficio DEAPE/COEF1 10-0108288, datado de 05.10.93, transfere á CONAB a cobrança de 315.800 Kg de milho safra 86/87. que
estava sob a guarda da ARCEGO - Armazenadora de Cereais Goiana Ltda. de Goidnia-GO. em virtude
de os mesmos terem sido comercializados pela CONAB. prejudicando as ações do Banco do Brasil no
sentido de obter a respectiva indenizado.
137 Fato semelhante ocorreu também com a Goiazém Armazéns Gerais Lida de Goiánia-GO.
Na segunda quinzena de maio de 1 993, registrou-se nos respectivos Demonstrativos de Estoques, a
depreciação de quantitativos de milho era grãos, safras 86/87, 87/88 e 88/89, perfazendo o total de
28.885.605 Kg, cuja cobrança, a cargo do Banco do Brasil. foi providenciada pela agencia responsável.
Mais um vez a CONAB colocou à venda o estoque depreciado, prejudicando a cobrança judicial
encaminhada pelo Banco do Brasil.
Finalmente, em 19.11.93, o Banco do Brasil transfere a CONAB, pelo oficio
138.
DEAPE/COEFI 15-3353-629, a responsabilidade pela cobrança de perdas de 1.102.923 Kg de milho

safra 87/88 e 12 218 206 Kg de milho safra 88/89, ocorridas nas dependências da Granel Armazéns
Gerais Ltda., de Mozart/musa-GO e Itaberai-GO, respectivamente Também desta feira, a CONAB
comercializou o produto depreciado, prejudicando a cobrança a cargo do Banto.
139.
Esses quatro episódios demonstram como a CONAB age de modo a prejudicar a si
própria em beneficio das empresas ánnazenadoras. Sim, porque estas se beneficiam diretamente pois,
pelo contrato 'quebra zero', caberia a essas empresas repor a totalidade do produto, em quinze dias, ou
o equivalente em dinheiro, em três dias Com a venda do produto, essas empresas ficam exoneradas da
obrigação contida nessa cláusula, devendo arcar ao somente com a diferença entre o preço apurado no
leilão de venda do produto depreciado e o preço minimo de abonara que o produto em condições
normais teria.
140.
Tal diferença de preço, entretanto. não está sujeita ao mesmo prazo de três dias para ser
paga, nem sujeita o inadimplente á prisão e tambeni não está regulada pelo contrato "quebra zero",
ficando por isso, s.m j., regida apenas pelo disposto no an. 159 do Codigo Civil
141 A CONAB, ao assumir esse ônus indevido. se prejudica por várias razões. Mimem
porque é a COMAS que responde pelas despesas de comercializado, comissão dos corretores das
bolsas de mercadorias, etc Segundo, porque é a CONAB que, com sua deficiente estrutura de cobrança,
tem de cobrar o diferencial de preço. quando a totalidade do prejuizo poderia estar sendo cobrada pelo
Banco do Brasil Terceiro, porque a cobrança apenas do diferencial (ação indenizatona) tem nto
processual mais oneroso e demorado do que a ação de depósito (que sena utilizada caso o produto não
fosse comercializado), que além de ser muito mais célere, tem a força coerciva de provocar ate mesmo a
prisão do depositário infiel.
142 A alegação de que a venda do produto depreciado faz-se necessaria para que se evite um
prejuizo maior para a companhia é absolutamente falaciosa c, portanto, não merece acolhida. Segundo o
contrato "quebra zero", qualquer perda de quantidade ou qualidade dos produtos armazenados e de
inteira responsabilidade do depositário que é remunerado, e bem remunerado, por 35.50. A CONAB
pouco importa se o produto está pouco ou muito depreciado, se a perda de peso é pequena ou elevada,
ou se o produto irá se depreciar ainda mais se não for vendido Esse é um problema de inteira
responsabilidade do armazonador. é ele que tein de resolknO. nunca a CONAB. pois ela está
assegurada pelo contrato "quebra zero'.
143
Antes, pelo contrário, para a COMAS e mais conveniente que o Banco do Brasil, com
sua grande estatura, 'efetue a cobrança, com os mecanismos judiciais mais apropriados e eficientes.
144 Assim, resta claro que a venda pela CONAB de produtos depreciados resulta em papiro
para a empresa e beneficio para o armazenado( negligente Esse procedimento deve, portanto. ser
evitado Alérn do mais, se já existem as normas legais e convencionais disciplinando a perda em
armazenagem, não deve a CONAB descaracterizar os fatos e complicar ainda mais os problemas.
IV.3 - Procuradoria Geral . PROGE
145.
No parado dos trabalhos de auditoria, havia na l'ROGE 139 processos em vias de serem
ajuizados. Cabe esclarecer que um processo a ser ajuizado pode condensar vários processos
administrativos. Destes, 70 processos ja estavam analisados e em condições de dar prosseguimento á
cobrança na esfera judicial.
146.
Também a PROGE está muito mal aparelhada para responderá altura o desafio que lhe é
imposto. A PROGE conta hoje com apenas 5 procuradores destacados para as atividades contenciosas
na sede da CONAB e outros distribuidos pelas SUREG's, conforme quadro abaixo. Os que estão
lotados nas SUREG's tem também a incumbência de prestar os demais 'tipos de assessoria juridica.
Desses da sede, três estão absorvidos pelos nunierosos processos trabalhistas em que a CONAB e parte,
ou seja, apenas dois procuradores se dedicam às demais causas de interesse da Companhia
SUREG
Bahia
Ceara

Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraná
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
São Paulo
Tocantins
TOTAL

Quantidade
procuradores

3

2
2
2

2
4
7
2
32

147 Como bem pode ser observado, algumas SUREG's possuem unl ull,e0 procurador Na
ausência deste, por qualquer razão, não há ninguen. absoluarnenie ninguém, para tornar as medidas
que se fizerem necessárias ao resguardo dos interesses da empresa Os processos ou ficam parados, ou
são remetidos panas sede.
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148.
E incrivel canto a CONAB se mostra económica em relação às atividades que visam sua
defesa e fortalecimento Dc 5075 empregados. apenas 9 empregados (2 procuradores e os sete
funcionários da COORC) estão alocados com dedicação exclusiva para a atividade de cobrança. E
dificil justificar a cartncia de recursos humanos para uma atividade tão crucial para que a Companhia
possa atingir seus fins. Mais dificil ainda, se chamarmos a atenção para o fato de que nada menos que
13 procuradores se encontram cedidos a diversos órgãos, com ónus para a CONAB, exercendo, muitas
vezes, atividades desconexas com o cargo que ocupam e desfalcando a já reduzida equipe de
procuradores da empresa. So em Brasilia. são 10 os procuradores cedidos a outros órgãos e um
desviado de firnção na propna CONAB que poderiam miar ajudando-a a superar suas dificuldades.
149.
Cabe ressaltar que os dois procuradores que não lidam com ações trabalhistas apenas
recentemente foram designados para dar supone ao setor de advocacia contenciosa da PROGE. antes
só andava atenção aos processos trabalhistas.
150.
Ainda em relação ao tema pessoal, a PROGE ressente-se também, nos dizeres de seu
procurador geral, de insuficiente quantitativo de pessoal de apoio e de falta de treinamento especifico
para esse pessoal.
151.
Atém dos poucos funcionários, a PROGE também carece de recursos materiais, como
microcomputadores, imponantes para dar agilidade e conflabilidade á organização e fluxo dos
processos e livros técnicos atualizados em nunten) adequado para a continua manutenção e
aprimoramento das qualificações profissionais dos procuradores.
IV.4 'Contrito "quebra zero"
152.
Uma análise, a mais superficial que seja, leva indubitavelmente á conclusão de que o
advento do contato 'quebra zero' foi um imponante avanço no trato da COMAS com as empresas
arrnazenadoras.
153.
Isso decorre principalmente da elintinação de um giande mal: a discussão em tomo da
malfazeja "quebra técnica'. Por conta das perdas de qualidade, dos rebaixamentos de umidade e
decorrentes quebras de peso, O Tesouro Nacional, por meio da CONAB, perdeu milhões e milhões de
dólares Esses recursos, no mais das vezes, serviram para financiar a negligência eu incompetência de
armazertadores mais preocupados em rechear suas contas bancarias do que com a qualidade dos serviços •
prestados i nação.
154.
O contrato "quebra zero" tem o mérito de incentivar o bom armazenador, visto que
quanto menor for a depreciação dos produtos sob sua guarda, maior é seu resultado operacional. Isso é
conseqüétecia do fato de os annazenadores se responsabilizarem integralmente pelos produtos que
recebem, ainda que sofram depreciações intrinsecas á sua natureza Os armazenadores são remunerados
pela chamada "sobretaxa' exatamente para isso.
155 Assim, apurada uma falta, pode o Banco do Brasil promover a cobrança integral do
produto, com a celeridade permitida pelo contrato "quebra zero" e peta ação de depósito, quando for o
caso O rito a ser seguido nesse caso é extremamente simples porque não. há lugar para discussão do
quantum devido, nem de reanalises O que é devida é simplesmete a totalidade do produto. Por isso o
Banco do Brasil pode efetuar de pronto a cobrança administrativa, concedendo ao amazenador prazo
de 3 dias para o pagamento do equivalente em dinheiro ou de 15 dias para a reposição do produto em
outro armazém credenciado, provando ter adquirido o produto respeitando o preço minimo, ter
recolhido os impostos pertinentes e submetendo o produto à secagem e pré-limpeza exigidos para a
admissão de produtos na PGPM.
Caso o annazenador não regularize sua situação, pode então o Bancado Brasil promover
156
a cobrança judicial dos produtos, sem que a CORAS tenha de arcar com este ónus
157 Como se ia, o contrato "quebra zero" veio trazer grande beneficio para a CONAB c para
a condução da PGPM e corno tal deve ser fortalecido e prestigiado tanto no ambito da própria CONAB
como no do Banco do Brasil.
V - CASOS ESPECIAIS
158 Esta equipe de auditoria, quando em inspeção na sede da CONAB, solicitou,
aleatoriamente, 115 processos para análise Destes, somente foram analisados os que se referiam a
assuntos de armazenagem, cobrança e de utilização das estruturas amazenadoras de propriedade da
Companhia Dentre esses, serão relatados apenas os de maior relevância para as áreas ¡aditadas, quer
pelo volume de recursos envolvidos, quer pela importância em relação ao objetivo da auditoria Assim,
foram selecionados quatorze processos, que de cena forma espelham a situação das áreas de
armazenagem e de cobrança na COMAS Na analise desses processos. comprovamos muitos dos
problemas levantados juntos as áreas operacionais da CONAB e do Banco do Brasil. dentre as quais
destacam-se:
a ineficiência da fiscalização dos estoques públicos, quer pelo Banco do Brasil. quer pela
158 1 CONAB:
158 2 - a lentidão dos órgãos operacionais da CONAB, cai função do excesso de nivela
organizacionais de sua estrutura, que toma os processos administrativos extremamente burocratizados,
obrigando os autos a percorrerem várias instancias administrativas. recebendo apenas encaminhamentos
a outros niveis (Ao Ao , Ao . 5, sem que nenhuma decisão seja tomada, consumindo energia e
tempo;

158 3' um grande conflito entre a CONAB e o Banco do Brasil, prejudicando toda a
sistemática de controle dos estoques publicas, decorrente, principalmente, da falta de um instrumento
que defina com clareza as atribuições e responsabilidades de cada mamadas partes,
perdão de dividas dos armazenadores. sem fundamento legal;
158.4 celebração de contratos c aditivos com evidentes danos á Companhia: e
158,5
158.6 - a perda de tempo com cobrança de variares irrisórios, como nado processo n° 2060/93,
onde se cobra da CASEGO a imponância de CRS 280.09, referente a perda de 4 kg de feijão, quando
aquela Companhia tem créditos significativos junto aos annazenadores.
A seguir passamos ao relato desses quatorze processos, os quais denominamos CASOS
ESPECIAIS. Com esses relatos, serão mostrados a inoperância das áreas responsáveis pela
administração dos estoques públicos e o descaso para cornos direitos da Companhia, tanto em termos
de património (Rico, como em relação aos créditos junto aos annazenadores
PROCESSO N': 361/88 - CASO ESPECIAL N"
INTERESSADO: ALTEROSA ARMAZENS GERAIS LTDA

ORIGEM: GTANCIBRAZEM
ASSUNTO Locação do Complexo Arrnazenador do Rio Formoso, em Tocantins
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas de 307 a 380 do Vol II):
1 Em 05/05/88 a empresa Alterosa Armazens Gerais propõe á então C1BFtAZEM o
arrendamento da unidade de Rio Formoso-TO, com todas as instalações e equipamentos, pelo periodo
de dez anos, na base de 5S• da tarifa de armazenagem. calculada sobre 60% da capacidade estática do
armazém (f 108, vol II) Essa unidade armazenadora contava então com as mais modernas instalações,
tendo consumido, em investimentos, cerca de LS5 10.000,000.00 (Dez milhões de doiam norteamericanos).

452

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

2.
O funcionário Alberto José Nogueira Araujo informou. em 01 07.88 (f 309), á
Consultoria Jurídica da CIBRAZEM. que o percentual a ser aplicado deveria ser de 20,20% sobre o
item 'amozenagem". e não de 55%, como proposto pela empresa. Isto é, a CIBRAZEM. core base na
informação do citado finciongio, concedeu injustificadamente um abatimento de 63.27%, desconto que
sequer foi solicitado pela empresa arrendatária.
3.
O Diretor de Operações, Sr Whalem Batista Moreira. em parecer datado de 20 07 88 (f
310), posicionou-se a favor do arrendamento pelo prazo de cinco anos, na forma de pagamento
proposta, excluindo do arrendamento os moveis, as maquinas e utensílios de escritório. material de
consumo, rena:tentaria e peças de reposição porventura existentes.
De ressaltar o erro desse diretor ao afirmar que a Morosa propusera como pagamento
4.
20,20% e não 55% da tarifa de amozenagem, como demonstram os documentos.
S.
O contrato foi então nestes termos celebrado cm 20 07 88 (f 311 a 318), com efeitos a
partir de 01/09/88.
6.
Em 01/11/88. a Auditoria Interna da empresa (então chamada AUDIT) chamou a atenção
da Presidáncia da CIBRAZEM para o fato do abatimento concedido equivocadamente (f. 321). Explica
o Auditor-chefe que o Sr Alberto José Nogueira Araujo. ao. fazer sua informação. fez a conversão dos
55% propostos pela Alterou Ltda para 20.20% coni fundamento nas mudanças que ocorreram á época
na composição da Taxa de Mmazenagem. de tal fonna que os 55% da antiga tarifa equivaleriam, em
tomos monetários, Ws 20.20% da nova tarifa Ocorre que a proposta da Alterou é de 05/05/88,
quando já vigorava a nova modalidade de tarifas, que passou a vigorar a partir de 01105/88. Portanto, a
conversão efetuada careceu de fimdamento e prejudicou a Companhia, pois reduziu em 63,27/v a receita
que saia auferida pela locação do imóvel. .
Presidincia ignorou o comunicado da Auditoria Intema e nenhuma providencia tomou.
7.
1. A empresa arrendatária, logo no inicio da execução do contrato, demonstrou seu descaso
para com o pactuado e para com a coisa pública, descumprindo cláusulas contratuais. Isoladamente as
relativas à manutenção dos equipamentos e instalações do complexo de Rio Forrnoso, conforme
explicita relatório de inspeção realizada pela CIBRAZEM. datada de 090589
89 (f 322 a 332), realizada
apenas oito meses após o inicio do contrato.
••
9.
Très meses depois, ou seja, com onze meses de vigéncia do contrata, relatório
complementar de inspeção datado de 14/08189 (f. 333 a 340) registra o agravamento da situação de
zucatearnento do património da CIBRAZEM.
Em oficio de n° 365, de 260989. a Presidência da CIBRAZEM solicita á empresa
10.
locatária as devidas providências para o adimplemento constitua] no que penine a manutenção do
património da locadora.
Em expediente datado de 20 1009. a Alterou Armazéns Gerais Ltda., a par de expor
tuas dificuldades operacionais, solicita a rescisão antecipada do contrato, segundo cliunda
convencionada.
12.
Em 27 1289, a CIBRAZEM indaga, por meio do oficio CT/GTAA n° 199 (f. 345 a)47)
E locatária a respeito das obrigações por ela assumidas

Jr.

13.
É digna denota a extrema' morosidade com que tramitava o processo.
84.
Em 21 09 90, quase um ano após a primeira solicitaçao, a Alterou vem da novo solicitar
a rescisão antecipada do contrato (f. 35 lo 352).
15.
No dia 11.10.90 (f. 353), o Consultor Juddico. da empresa locadora alerta para a
necessidade de "ser observado, quando do entrega .do imánci além dás débitos porventura pendentes,
a condição de conserarçao em que se encontra o anart.i, face á obrigatorledode contratual
estabelecido no clansulo &cimo-orlais, do riamo/nono". '•
• • '
16.
Em 17.10.90, a Diretoria Executiva aprovou parecer da Diretora de Operações, Sra.
Cismem bolores Paranhos Sampaio, pela rescisão contratual. 'observadas as questões de débito
~nas e condicionada a afft levantamento dit emulo de conservação do imóvel' (f 354).
17.
No período de 23 a 28 08 90, um engenheiro da C1BRAZEM efetuou levantamento geral
das instalações fincas eelerrônteciaricas relativas ao objeto da locaçao e conclui por ser 'notário o não
~pimento. por parte da locatário, de cláusula anuratual retalias á manutenção das instalaçães
civis, elétricas, e meandros que Integram a (IA de Rto Formoso" (f 335 a 364).
18. . Entre 22 e 26 de julho de 1991,
realizou-se mais uma vistoria (a terceira I), onde mais
tuna vez se constatou o precário estado de manutenção deixado pela locatária (f. 820o 884 do processo
CIBRAZEM no, 361/88). Nessa oportunidade, a locatária abandonou' o imóvel, dandinn por.
reanimado, embora tenha se recaindo a assinar o termo de transferência.
•
19.
O processo sofreu inúmeros e, em grande parte inúteis, despachos de mero
encarnintomento até que em 050592 o 'então Presidente da CONAB. Sr Paulo Roberto Cunha, por
meio da Comunicação Interna 297/92 .PRESI determina ao Diretor de Administração que enviasse
Proarradoria luridica-PROJU:ãos elementos necessários para a propinuira das medidas judiciais
cabas*, visado retomar a posse da mudo& tortmcenotlota situado no projeto Rio Formoso no
estado de Tocantunif 367). Foram 9 meses sem que se determinassem medidas para corrigir a
situação, enquanto o património da companhia continuava se deteriorandoe virando sucata.
20.
O processo foi encaminhado entao para a Assessoria Jurídica da GEMO (atual SUREG)
&e Tocantins, foro de ajuizamento da ação, mas teve que ser remetido de volta, emb3/07192. porque a
gajo procuradora da GEREG-TO encontrava-se de licença Fica patente aqui a deficiância da parte da
estrutura da CONAB que é voltada para a defesa de seu patrimonioe de seus interesses.
•
21.
De volta a PROJU (atual PROGÉ - Procuradoria Geral), foi distribuidointernamente era
16/07/92 (f. 368), onde ficou adormecido até 27 03 93 III Foram, oito ria meses em que o processo
permaneceu injustificadamente paralisado O processo, nessa data, recebeu finalmente o parecer de tf
(41 (PROJU/ADPRO).
22.
Desde então, o processo voltar a recebei despachos de Mero encaminhamento, sem que
andino medida judicial tenha sido proposta até agora, e sem que as providências solicitadas pela
PROJU para o aluizamento tenham sido efetivadas.
SITUAÇÃO ATUAL:
22.
O processo se encontrava, ao término dessa auditoria; na Divisão de Engenharia para
providáncias de quantificação dos recursos necessários para a recuperação daUA de Rio Formoso, com
vistas ao ajuizansento, pela PROGE, da ação competente
•
CONCLUSÃO:
•
•
23.
Diante do exposto, propomos que este Tribunal determine á direção da COMAS o
imediato ajuizamento da ação para a indenização dos prejuízos, bem como seja solicitada audiência dos,
responsáveis pela não interposição da citada ação e abertura de Comissão de Sindicância para
identificar os funcionários responsáveis pela paralisacao do processo durante o período de 16 07 92 a
27.03.93.
PROCESSO N°: 222/89 . CASO ESPECIAL N" 2
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INTERESSADO: TERMINAL DE PESCA DE SANTOS - TPS
ORIGEM: GTANCIBRAZEM
ASSUNTO: Locação do Entreposto de Pesca de Santos.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO (ver folhas 220 a 306 do Vol. II).
Em 15.08.89, a ex-CIBRAZEM celebrou contrato, mediante licitaçao. com a empresa
1.
Terminal Pesqueiro de Santos Lida TPS, para a locação do Entreposto de Pesca de Santos, de no
propriedade.
Relativamente a esse contrato, cabe relataras fatos que se seguem (f 226 a 306).
2.
A empresa citada foi constituída exclusivamente para participar do processo licitatário e
3.
constituiu-se na única empresa a apresentar-se ao certame
Previa o edital da licitação a necessidade de a empresa concorrente fazer constar, em sua
4.
proposta, cronograrro de recuperação das instalações fisicas e dos equipamentos, como contrapartida ao
baixo valor do aluguel (apenas CRS 321.227,15 no mês de outubro de 1.993). Estava previsto, também,
que tal proposta seria parte integrante do contrato que a empresa vencedora viesse a celebrar com a exCU3RAZEM.
A TPS apresentou, em sua proposta, cronograma de execução de obras de recuperação
5.
das referidas instalações, que começariam logo no inicio da locação e se estenderiam por dois anos,
segundo as fases e metas estabelecidas.
Entretanto a empresa não honrou o pactuado. desfrutando das instalações do entreposto,
6.
por uns aluguel irrisório, sem cumprir com a que é, do ponto de vi ga financeiro, a sua principal
obrigação.. A COMAS interessavam muito mais as obras de recuperação do que o recebimento de
aluguel tão barato.
7.
No periodo de 27 a 29 de agosto de 1.991, a CONAB efetuou inspeção nos
equipamentos eletromecinicos e de movimentação do Entreposto, À época, todas as obras e serviços de
recuperaçao já deveriam estar concluídos. Todavia, o que o laudo de inspeção revela é desolador:
setores com estado fisico deplorável, equipamentos sendo destruidos por corrosão, a fábrica de gelo ern
estado.ainda pior do que aquele em que se encontrava quando do contrato e da vistoria anterior.
Todo esse quadro demonstra como a locatária tese se conduzido com o único objetivo de
8.
auferir os maiores beneficias possíveis, negligenciando inescmpulosamente a manutenção do património
público.
Não obstante a inadirnplincia contumaz da TPS Ltda.. a CONAB anuiu em celebrar, em
9.
03.09.92, um terrno aditivo com essa empresa, que teve por fim estendera prazo da locação de cinco
para dez anos, ampliar as possibilidades de uso do terminal e eliminar a possibilidade de rescisão
antecipada pela CONAB nos casos de inadimplement o contratual da locatária ou alienação do imóvel.,
10.
Quanto • esse tenso aditivo. cabe considerar que, mais uma vez, a CONAB celebra
acordo de vontades que em nada a beneficia. A única beneficiária desse novo acordo de vontades foi a
TPS Ltda que, apesar de inadimplente, conseguiu dilatar o prazo da locação, diversificar a exploração
económica do imóvel pelo qual paga aluguel extremamente barato e pretendeu ter afagado •
possibilidade de rescisão unilateral, por parte da CONAB, em caso de inadimpléncia.
II. A possibilidade de rescisão unilateral-por pane da CONA13. entretanto, não pode ser
afastada por convenção entre as panes (Mv disur gtionnr), por ser norma de ordem pública (ira cozem),
portanto cogule, inserta no Decruo-lei 2.360186. então vigente. Pôs-unto, inobsonte o disposto no
temo aditivo, subsiste à CONAB o direito de rescindir unilateralmente o contrato.
12
De relatar que a exclusão dessa cláusula rio foi submetida à decisão da Diretoria da
CONAB. O voto acolhido por aquele colegiada (f. 294) referia .se tão somente a
a)prazo dedos anos
b)ampliaçao dos objetivos contratuais, e
c)resguardo do direito de preferència da locatária, no caso de venda do imóvel locado.
Ou seja, a inclusão dessa cláusula na relação contratual é duplamente viciada. Primeiro,
13.
porque intenta derrogar norma de ordem pública, e, segundo, porque não autorizada pela Diretoria.
A celebração desse termo aditivo não veio consagrar o interesse e a converdincia da
14.
CONAB, ao contrário, premiou a conduta predatória da TPS Ltda e prejudicou a Companhia
A inércia da Direção da CONAB em cobrar a principal prestação prevista, no contrato
15.
original por si só já configura omissão danosa na gestão de seus negócios. A celebração do temo aditivo,
estendendo o prazo da locação sem exigir a realização do pactuado, constitui-se em conduta ainda mais
grave.
A alegação da TPS de que o volume de recursos a serem aplicados na recuperação do
16.
entreposto exigia prazo maior para que proporcionasse retomo económico não merece acolhida, pois a
TPS teve a oportunidade de vistoriar lodosas instalações antes de fazer sua proposta, como ela mesma
declara e, afinal de contas, foi ela própria anon estabeleceu o cronograina das obras. Portanto, o risco
do empreendimento era perfeitame ge conhecido por ela e ela o assumiu de livre e espontânea vontade.
CONCLUSÃO:
Dessa forma, propomos que este Tribunal determine audiência prévia dos responsáveis
17.
pela assinatura do aditivo e a rescisão contratual da locação.
DATA, 20.03.92
PROCESSO hi *. 0787/92 - CASO'ESPEC1AL PC 3
ORIGEM: ADESTE / ('ROCE
INTERESSADO. COOPERATIVA VITIVINiCOLA E1r1BOABA LTDA
ASSUNTO: Faltas constatadas de vinho
•
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas 282 a 295. Vol 111):
Trata-se da falta de 424.800 litros de vinho depositados na Cooperativa Emboaba Em
1.
12 02 92, o Presidente daquela Cooperativa formaliza proposta de ressarcimento do vinho desviado, ou
seja ele se reconhece como infiel depositário, razão mais que suficiente para a CONAB agir de
imediato. Em 20 03 92, o Procurador adianto propõe o encaminhamento dos autos á PRORMADCON
para adoção das medidas legais cabíveis.
O Procurador, em 200392. concordando com o seu adjunto, solicita a autorização do 2.
Presidente para as medidas de caráter penal cclvii. inclusive sugerindo que a proposta de acordo feita
pela Emboaba deveria ser feita nos autos da ação de deposito
Em 31.03.92, o Presidente encaminha o processo a D1ROP
3.
A falta e de 424.800 litros. grande parte deles estava sob a responsabilidade da
AURORA, que o transferiu para a EMBOABA (sem autorização da CONAB) em 1990, só tendo
comunicado o fato em 1992, Portanto. lambem a AURORA c depositária infiel.
SITUAÇÃO ATUAL:
Em 10.6492. o processo foi encaminhado a DICOE (Divisão de Controle de Estoques
s.
Governamentais). Em 15,0095 (um ano e cinco meses depois) foi sugerida a anexação deste processo
aos demais processos da Cooperativa Ernboaba Desta clara até a idenrificaçáo desses processos
passaramse 15 dias e o PP recebeu três despachos. sendo que em 0410,92 o Gerente substituto da
DEPEG, desconhecendo a sugestão de anexação, encaminha o processo á D1ROP sugerindo que o
mesmo seja enviado á PROGE, o que foi feito cio 05 1093. c onde o processo se encontra até hoje.
CONCLUSÃO.
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6 A equipe de Auditoria sugere que sejam identificados e responsabilizados os funcionários
que retardaram a açào de cobrança Entre 10 04 92 e 15 09 93 não ha indscios de que o processo tenha
sido tocado, nada foi feito, exceto protelar a decisão nem se iniciou a ação de depósito nem se fez
acordo
PROCESSO N: 0920/88 - CASO ESPECIAL N' 4

1

DATA: 15.03.89

INTERESSADO: CUIABASA - Armazens Gerais Ltda
ORIGEM: D10EF
ASSUNTO: Perdas de 1 122 830 kg de arroz - safra 85/86. 3 716 470 kg de arroz -safra 86.87 e 2 030
kg de milho: safra 86/87
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas 001 a O(4, do volume 11)):
Em 16 11 88, por orem da SETOPPRENII-1 194, o Banco do Brasil Ag CU1ABA-MT
comunicou á CULABASA a falta de 4 84133 t dv produtas, concedendo-lhe uns pra-o de 10 (dez) das
para que aquela armazenadora apresentasse justificativas para essa ocorrencia (f 011
2 Em 28 1283. tendo em vista a ausénera de manias-taça°. o Banco do Brasil comunicou
àquela armazenadora que o pagamento das despesas de armazenagens. a partir daquela data, seria retido
para amortização do valor da perda -SETOP/PREM1-1 362 ti 021
3.
Em 22 02 89, o Chefe Substituto da DICEF (SALLISTIANO RODRIGUES DE
BRITO), com base em informações da CUIABASA, de que a falta detectada pelo Banco do Brasil é
decorrente de quebras do peso pelo tempo de armazenagem e reduç)o de umidade e que "a existéncia
de saldos remanescentes ainda bastante expressivos nan permitem a quantificaçáo das faltas com a
precisar, como lhes saci cobradas". sugeriu ao Superintendente da SUCRE que seja retomado 'à
normalidade dos pagamentos de amazenagern a depositaria para evitar possiveis correções de valores,
caso não seja confirmado o delito (f 03)
4.
Em 23 0289, o Superintendente da SUCRE/CFP ( WILLIAM DE SOUZA JOTA)
determinou ao Bancado Brasil que voltasse a pagar a CUIABASA as despesas de armazenagem, bem
como solicitou o encaminhamento da memória de cálculo e critérios utilizados na estimativa das faltas e
informou que os produtos depositados na CUIABASA serão removidos - TELEX
DIAF/SUCRE/D10EF N° 1,053 (E 04)
5.
Em 01.03.89. o Banco do Brasil informou á CFP os critérios utilizados no levantamento
das perdas, anexando as memórias de cálculo, comunicou que, conforme orientaçào da própria CFP, só
está registrando no FAC/DES as perdas identificadas após o encerramento do estoque, bem como
solicitou confirmaçào acerca da rionnalizaçao de pagamentos de armazenagem á CUIABASA DERUR/PREMI/SECOP 1.447 (f 05 a 14)
6, Em 15.03.89, o Banco do Brasil informou à CEP que reteve os valores devidos á
CUIABASA pela prestação de serviços de armazenagem e que os mesmos encontrans-se aplicados no
mercado aberto até que aquela Companhia se manifeste a respeito do assunto •
DERURIPREMUSECOP 1951 (f. 15).
7.
Em 20.03.89. o Superintendente Substituto da SUCRECFP (NILO JOSÉ PREITO)
solicitou ao Banco do Brasil que voltasse apagará CUIABASA as despesas de armazenagem até que
a área técnica da CFP se pronuncie a respeito - CT DIAF/SUCREDICEF N°0087-89 (E 17)
8.
Em 20.03.89, o Banco do Brasil informou à CFP que tomou conhecimento de que
através de remoção, foram direcionados produtos daquela Companhia para os armazéns da
CUIABASA, contrariando a informação dada pela própria CFP, por meio do TELEX 1.053, de que os
estoques daquela armazenadora seriam removidos para a real apuração dos saldos DERUR/PREMI/SECOP 2083 (f. 19).
9.
Em 06.07 89, o Superintendente da SUPES solicitou o cancelamento das remoções,
incluindo dentre elas, a dos estoques da CU1ABASA Naquela oponunidade o estoque contábil
existente na CUIABASA era de 5.552.290 kg
10.
Em 21 0789. o Agente Regional Substituto de Mato Grosso encaminhou a D1OP/CFP
cópia de TELEX recebido da CUIABASA onde aquela armazenadora solicita que seja mantida a
remoçara do estoque de arroz-safra 85/86, em razão da necessidade de acerto com o Banco do Brasil
SIA, tendo em viste que resta apenas um estoque fido de aproximadamente 300 toneladas - TELEX n°
2568 (f. 23). Essa informação com a do item 9, retro, eram bastantes para comprovar a falta do

produto, ensejando por parte da CFP a adoção das medidas visando resguardar os interesses do erário,
conto a continuidade das remoções, o descredenciatnento da armazenadora, a imediata cobrança das
perdas e o ressarcimento das despesas de armazenagem pagas por um estaque inexistente No entanto,
nada disso foi feita.
11.
Em 31.07.89, o Relatório de Viagem do técnico PAULO EDUARDO SILVA
OLIVEIRA apontou a falta de 2.304.035 kg de amue-safra 85/86 na CUIABASA (f 28 e 29).
12.
Em 15.09.89, o Diretor de Operações da CFP (ESUPÉRIO SEBASTIÃO DE CAMPOS
AGU1LLA1k) solicitou a remoção dos estoques de milho a granel. milho ensacado e arroz safra 87/88 e
anteriores existentes na CUIABASA, am vinude de polaileloças~_deksje (grifamos) . TELEX
DIOP/SUMOV N° 4858, 4859 e 4860 (f 33 a 34)
13.
Em 23.01.90, a CU1ABASA contestando os Oficios SETOP/PREM1 1194 e 1362. de
16.11.88 c 28.12.88, respectivamente, infomsou a mistéricia de um estoque fisico de 650 000 kg de
arroz da safra 85/86 c 5.400.000 kg de arroz da safra 86/87, bem como solicitou a imediata paralisaçào
das remoções, unia vez que a imagem da empresa está sendo comprometida. por ser a única em que
está ocorrendo remoções -CEIAS 90/001 (f 36 e 371
14, Em 24.0+90. a CUIABASA solicitou autorização para remoçâo dos,estoques para um
outro armazém da mesma CUIABASA tendo ern vista a necessidade de reparos no armazém que
estocava os produtos (f. 40)
15.
Em 15.05.90, realizou-se uma rcuniào entre o representante da CUIABASA e o Sr
NELMAR CASTRO BATISTA (Diretor da D1OP/CFP). com a presença de outros técnicos da CFP,
quando foi decidido a adoção de várias medidas, destacando-se a CFP estudara a possibilidade de
custear a remoção interno de arroz em casca, safras 85186.86/87.87/88. para quantificar o produto
faltante (E 41).
16.
Em 06 06 90. o Diretor da DIOP NELMAR DE CASTRO BATISTA) informou ao
Banco do Brasil que autorizou a CU1ABASA efetuar a remoça° de arroz das safras 135/86 86/87 e
87/88 para outro depósito localizado no mesmo palio, bem como autorizou açude Banco a pagar as
despesas de armazenagem àquela empresa. relativo aos produtos desclassificados - TELEX DIOP n•
2.041 (f.49 c 50).
17.
Em 22.08 90. o Diretor NELMAR reiterou as determinações do TELEX 2 041 no
sentido de que o Banco do Brasil volte apagaras despesas de armazenagem á CU1ABASA. bem corno
informou que o assunto relativo à falta do produto está sendo analisado pela CFP - TELEX
DIOP/SUPES N°3245 (E 51)
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Em 21 0990. o Banco do Brasil, por meio do DEAPE/COEFI-SEFIP-I- I955(f. 52 e
53), fazendo um retrospecto do problema, relata
- no item por meio do TELEX CFP/DIOP/SUPES N° 4300, de 08.08.89, que a CFP
comunicou aquele Banco que constatou a faltado 2 304 035 kg de arroz da safra 85/86, solicitando que,
se confirmada a diferença por ocasião da Fatura retirada do estoque, as despesas de armazenagem e afins
deverão ser ressarcidas à CFP e ainda imputadas a armazenadora as penalidades legais cabiveis,
- no item '2.g" cita. 'em 23 07.89, com o termino da operaçao de remoção, foram apuradas as perdas
de 41.501 vol.f2.279 180 kg de anoz da safra 83/06,49 126 sol /O 455750 kg, da safra 86/87 e 1.791
vali 170 620 kg da safra 87/88 (FAC/DES n's 2332098 .0, 2332095-7 e 2332096.8, da 2 . -07/90),
confirmando a suspeitado desvio inicialmente estimada'.
- no item "4' o Banco indaga a CPI' se o estorno das despesas de armazenagem pagas sobre o produto
falante. desde a época de sua suspeita dos-era ser efetuado cum valores corrigidos
19. Em 03.05 91. (sete meses após a confirmação do desvio pelo Banco do Brasil) o
Chefe da Divisão de Controle de Estoque-D1COE (FRANCISCO OLAVO B DE SOUSA),
encaminhou o processo á D1ROP para ciancia de uni parecer preparado pelo Chefe do Setor de
Amuzenagem-SEPAR (LAE METE FERNANDES DE OLIVEIRA), no qual e proposto que seja
cobrado integralmente os 5 859 550 kg de arroz (92 418 volumes) comprovadamerue desviados, bem
como recomenda que não seja cobrado 117 100 Kg de arroz c 471 960 kg de milho abaixo
padrao/desclassificado. por não ser de responsabilidade daquela arrnazenadora (f 54 a 56)
20
Em 0995 9 t , o Diretor da D1ROP (NELMAR DE CASTRO BATISTA) encaminhou o
processo á Diretoria de Finanças (D1FIN) para efetuar a cobrança do valor correspondente a 5.859.550
kg de arroz, a preço de remissão Nesta mesma data o processo foi recebido na DIFIN (E 57)
21. Em 23 05 91, o processo for encaminhado a GEREGIMT para providenciar a cobrança,
conforme Cana-Cobrança apensada ao processo, a qual deveria ser encaminhada à CU1ABASA pela
citada GEREG (f. 58) No parindo de 09 a 23 05 91, este processo recebeu seis encaminhamentos (Ao,
Ao, Ao, ), sem lhe ser acrescentado nenhuma infortnaçao cuidado substantivo (f 57 e 58).
22 Em 290591, antes mesmo da GEREG/MT ter enviado a Carta-Cobrança á
CU1ABASA, o processo é devolvido á Divisão de Controle de Estoque, de onde saiu em 03.05.91 (item
19), conforme o seguinte parecer do Sr OVIDIO COSTA MIRANDA (SETEC/GEREG-MT),
aprovado pela Chefe da D1OPE/MT (KATEFU DEALTINA F. DOS ANJOS). ia verbis: 'Retorne-se o
p p ao DEPES/DICOE, tendo em vista que o assunto do mesmo ainda está em análise, consoante
entendimentos mantidos com o Sr. Lafaiete F Oliveira/Chefe do Setor de Perdas em
Armazenagem/DEPAR/DICOE" (E 59).
23 Em 2901 92, (oito meses após a devolução pela GEREG-MT), o processo sem
receber nenhuma outra informaçáo. é encaminhado. pelo Gerente Substituto do DEPES (JARBAS DE
FARIAS CORDEIRO) á DIROP conforme solicitação informando que o DERES está "com
aproximadamente mais 10 processos, apurando as reais perdas (f. 59).
24 Em 16.09.93. (vinte meses após o ettcarninhantento à DIROP) o Chefe da DIFES
(FRANCISCO OLAVO 13. DE SOUSA) encanánha o processo ao Gerente do DEPEG, em atendimento
ao pedido feito pelo Gerente da COORC (f. 61), "/crtibroudo que nau fui realtsada nenhuma cobrança
da depositária a despeno do tempo decorrido" Somando aos sete meses do item 19, com os oito do
item 23, i -e o ”. r as u r• Ltsup_nperior da Diretoria de
Otscraches sem OU nuolover acan contra a CU1ABASA Dor mais simples ase seio fossç
implementado
Em 22,09 93, o processo é encaminhado a DIFIN/COORC para cobrança (E. 62).
25
26. Em 28.09 93. é expedida a CARTA COBRANÇA COORC N° 1.503 á CUIABASA.
cobrando a importância de CRS 114.573239,33 (preços daquela data), correspondente a cercado US$
890.000.00 (f. 63 e 64). alertando que findo o prazo de dez dias da ciéncia da cobrança, sem uma
manifestaçào da armazenadora, será iniciado o processo de cobrança judicial. Deve-se observar que
nesse quantitativo, além das perdas decorrentes desse processo em si, foram aglutinadas as perdas
referentes a doze (12) outros processos, conforme DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO.
27, Em 13 10.93, sem manifestação por parte da CUIABASA, o processo foi encaminhado à
PROCURADORIA GERAL (PROGE), tendo sido distribuido, naquela mesma data, ao Dr. JORGE
MARTINS (E 66).
SITUAÇÃO ATUAL:
O processo encontra-se na PROGE. desde 13.10.93. para ajuizamento. urra vez que a
28.
CUIABASA, até aquela data ainda não havia se pronunciado.
CONCLUSÃO:
O histórico desse processo demonstra deforma cabal e inequivoca a conivencia da
29.
administração da ex-CFP e da própria CONAB (veja parágrafos 19 a 241 com a CUIABASA. Em
algumas oportunidades (itens 3, 4, 7, 16 e 17) verifica-se um interesse muito maior por parte dos
Gerentes da CFP cm continuar pagando as despesas de armazenagem á CUIABASA duque resguardar
os interesses do erário, apurando as reais faltas de produtos Foram gastos 36 meses entre a efetiva

constatação pelo Baseada Brasil do desvio de produto (21.09.90) e a enussào da Carta de Cobrança
(28.09.93)
Isso posto, propomos a este Egregio Tribunal que seja solicitada audiéncia dos
29.
• responsáveis pela demora na efetivação da cobrança.
DATA: 31/05/93
PROCESSO N°: 1394/93 - CASO ESPECIAL N' 5
INTERESSADO: AGESP - Armazéns Gerais Ltda - JARAGUA-GO
ORIGEM: D1COE
ASSUNTO: Desvio de I 299 370 kg de milho em gràos a sranel, safra 87/88
DESCFUÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas 132 a 152 do volume III):
Pelo DES N° 149696-8. de 16 II 92, foi constatado o desvio de I 292.370 kg de milho
em grãos da safra 87/88 Somente em 31 05 93 (giimundsitoiú, foi mandado abrira processo.
Em 23 08 93 ( 17.311RitrapOS a abertura do processc) técnico da DIFES elabora
2.
relatório confirmando o desvio de 1 299 370 kg de milho e solicita emissão de carta de cobrança.
Em 01 0993, o Diretor de Operações encaminha o processo à DWIN/COORC.
3
Em 23 099). antes mesmo de ser mpedida a cana de cobrança, o processo é devolvido
4
ao DEPEG (um dos departamentos da Diretona de Operações). por solicitação da Sra. SYLVIA.
Em 27 09.93, é encaminhado á DIFES (uma divisào do DEPEG).
5
SITUAÇÃO ATUAL:
6 Em 15 1093. parecer da técnica SILVIA REGINA A. Ni. VIEIRA, conclui que o débito
da AGESP neste processo é de 1 391 824 kg de atilho e de 92.527 kg de milho referentes ao processo
2147/92, totalizando 1 484 351 kg de milho
Em 19 1095 (Stn,e meses àP ÓS a consMç(co_dàlaila do 170S1 U10 - nem 1 )- o Processo é
7
devolvido á DIFIN/COORC, onde se encontrava até 05 1193, quando foi requisitado por esta equipe
_--
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de auditoria.
CONCLUSÃO:
8. Este processo confirma. mais unia vez, a ;enoda° da cobrança da CONA13. notadamente
nas atividades a cargo da D1ROP-DEPEG. onde esse processo licou durante onze meses Isso posto,
propomos que seja solicitada audiéncia dos responsaveis
DATA: 09/03/93
PROCESSO: 4031/93- CASO ESPECIAL ti" 6
INTERESSADO: GEREG/TO
ORIGEM: ARMAZÉM AG-NORTE de Porto Nacional-TO
ASSUNTO: Comissão de Sindiancia para apurar responsabilidade pela falta de produto depositado no
Armazém AG-NORTE de Porto Nacional-TO. comercializando no pregão do dia 1301.93 da BCNITO.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO (ver folhas de 356 a 390 do volume III):
Em 08 0393, o Gerente Regional de Tocantins comunicou a falta de 100 000 kg de arroz
em casca, safra 88:89. armazenado na AG-NORTE. vendidos em leilão de 12 01 93 a 3V MIRANDA
•
FILHO (f. 104 do Vol. IV).
Em 09 0398, foi designada a Comissão de Sindicância para apurar as responsabilidades.
2.
Em 19.03 93, a CONAB ressarciu CrS 350 922 334,44 (f 1183
3.
4. A Comissão de Sindiancia concluiu "que o Bancado Brasil é o responsável pela falta do
produto. vez que o Documento utilizado na programação da venda, foi por ele emitido", tendo inclusive
emitido mais dois DES (o da 2 quinzena de janeiro e o da l' quinzena de fevereiro - f (16 e 117),
demonstrando a existència de 1 056 325 kg de arroz estocado naquele armazém, quando na realidade
não existia mais produto,
5. Em 01.03.93. o Gerente do Depanamento de Comercialização da CONAB
(VILMONDES OLEGÁRIO DA SILVA), afrontando o ATO DE DIREÇÃO DIFIAB/DIROP/DIFR4
si' 01/92, de 10.12.92 (f.109 a 113), que ele mesmo encaminhou as SUREG's da Companhia, solicitou o
redirecionarnento de 198 570 kg de arroz do AGiNORTE para o armazem da CAPPOL, o que foi
efetuado (f. 123).
SITUAÇÃO ATUAL:
6. Em 12.08.93, a CONAB expediu a Cana de Cobrança n° 1040, referente a perda de
1.411.943 kg de arroz, safra 88/89, no valor de CRS 17 725 631,25 Até o término dos trabalhos de
auditoria, o annazenador ainda não tinha se pronunciado e o processo ainda na° havia sido encaminhado
à PROGE para o ajuizamento. conforme determinam as normas da CONA13.
CONCLUSÃO:
7. Este processo comprova a ineficiencia da fiscalização do Bancado Brasil. haja vista que,
mesmo após a constatação efetiva da falta do produto no armazém da AG-NORTE, foram emitidos
mais dois DES por aquele Banco indicando a existéncia do produto, bem corno seja solicitado audiência
do na-Gerente do Departamento de Comercialização, pela autorização de redirecionamento de produtos
vendidos em leilão, contrariando o Ato de Direção DIRAB.DIROP/DIFIN n° 01192,
•

PROCESSO N°: 1655/91 - CASO ESPECIAL N° 7
DATA 03/06/91
INTERESSADO: ARCEGO-Armazenadora de Cereais Goiana Lida
ORIGEM: DEPES/DICOE
ASSUNTO: Perda de 1.294.550 kg de milho em grãos a granel. safra 85/86
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas 175 a 186 do Vol. III):
No processo constam um quadro resumo que constara a perda de 1.294.550 kg de
milho (f. 176); a Carta de Cobrança enviada à ARCEGO, referente a essa perda (f 177 a 179); o
parecer do técnico MARCELO LINS FAUSTINO, isentando a amiazenadora da divida (f. 1801, acuou
da CONAB informando à armazenadora o perdão total da divida (f 183;
2.
Em 31.08.93, a CONAB. por meio da Portaria n° 407, constituiu Comissão de
Sindicância para apurara caso.
SITUAÇÃO ATUAL:
3
A Comissão de Sindiancia esti em fase final dos trabalhos, faltando ouvir a defesa dos
indiciados para emitir o relatório final.
CONCLUSÃO:
4. A CONAB, sem zarpara legal, perdoou uma divida de 678.876 kg de milho em grãos,
pois considerou a perda como operação de pré-limpeza, o que não poderia ser aceito como perda de
armazenagem, uma vez que cabe ao produtor proceder a limpeza, secagem e ensacamento. quando for
o caso, do produto, antes de vincula-lo a EGF ou vendi-lo ao Governo. Assim, propomos a instauração
de Tomada de Contas Especial dos responsáveis.
PROCESSO N': 2060/93 - CASO ESPECIAL N" 8
DATA: 16 08.93
INTERESSADO: CASECr0
ORIGEM: DIFES
ASSUNTO: Perda de 4 kg de feijão anão em cores
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas de 296 a 300 do volume III):
Falta do produto constatada em dezembro de 1992, carta de cobrança emitida em
outubro de 1.993.
SITUAÇÃO ATUAL:

2.
Banco do Brasil ji emitiu ficha de compensação, no valor de CRS 280,00 (valor inferior a
4 passagens de ónibus em Brasilia)
CONCLUSÃO:
3.
Tempo e dinheiro gastos na cobrança de valor irrisório, enquanto outros processos são
protelados indefinidamente.
4.
Verifica-se que a •CONAB não observa o item 6 do titulo 4 • CONSIDERAÇÕES
FINAIS da RESOLUÇÃO 14° 009, de 14.04 92 (f 083, Vol. 1). que dispensa a cobrança de débitos
inferiores a 50 UFIR's.
PROCESSO N': 3692/86 - CASO ESPECIAL A" 9
DATA: 23 07 86
INTERESSADO: C(JIABASA - Armazéns Gerais Lida
ORIGEM: CFP/SUCRE
ASSUNTO: Peada de 2.293 volumes com 227 590 kg de soja em grãos da safra 84/85
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas 067 083 do Vo1.111):
Pelo DES 14° 12087251, de dez/85, foi identificada a perda em armazenagem de 227 500
kg de soja, acondicionados em 2.293 volumes,
2.
Em 01.08.86 (oito meses após), o processo é encaminhado à SUPES(DIACE pelo
Superintendente da SUCRE (WILLIAM DE SOUZA JOTA) para análise.
3.
Em 21.01.87, é mandado anexar ao presente processo as correspondèncias enviadas à
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4. Em (2.0387 (nove meses apos ter recebido este processo), a SUPES/DIACE o
encaminha SUCRE/DICEF solicitando promover a cobrança de 189 023 kg (2.293 volumes) de soja,
conforme parecer da técnica JUDITH LEANDRO FERREIRA que considerou 36567k3 como perda
admissivel, face ao tempo médio de armazenagem
Em 010488.
88, o Chefe Subsauto da OICEF ( SALUSTIANO RODRIGUES DE
BRITO) faz correspondência ao Superintendente da SUGRE, informando que o Sr. EDSON
TARCISIO, representante da CUIABASA, compareceu á CFP com o objetivo de solucionar pendências
daquela armazenados& anexando cópia do relatório PERDAS EM ARMAZENAGEM - PENDENCIAS
A NiVEL DE ARMAZÉM, onde a quantidade de soja a ser indenizada foi reduzida dos 189,023 para
apenas 15.758 kg de soja, bem como esclareceu
'Após analisados lodosas eventos. concluiu-se que a depositária é devedora do valor de
Cai 6.664 024,66, relativos aos produtos apontados nos processos n° 3692/86, 5557/86, 6575/87 e
7080187, com incidincia de ICM à a(iquota de 12% (Cr$ 902 730,63), totalizando a importância de
Ca 7 57, 7)529 (sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil. setecentos e cinquenta e cinco
cruzados e vinte e nove centavos)", E importante observar que essa correspondència foi aprovada pelo
Chefe Substituto da DICEF (GERALDO PINHEIRO MARRA) e o seu encaminhamento ao GT e
SUPES/DIACE não esti assinado pelo Supenntendente da SUCRE (WILLIAM DE SOUZA JOTA).
6
Em 13.04.88, a CUIABASA indenizou i CFP a imporancia de CrS 7.572.755,28,
conforme recibo firmado pelo Superintendente da SUCRE - WILLIAM DE SOUZA JOTA,
7. Em 16.09.88 (cinco meses após o pagamento da indenização), o Superintendente da
SUCRE informa ao Banco do Brasil que a CUIABASA indenizou 15.758 kg de soja ao preço total de
Cr$ 268.602,27, solicitando a baixa do processo
SITUAÇÃO ATUAL:
8
O processo encontra-se arquivado.
CONCLUSÃO:
Não encontramos neste processo e cm nenhum dos citados no item 5, justificativa para a
redução do quantitativo a ser indenizado pela CU1ABASA de 189.023 kg para apenas 15.758 kg de
soja.
10 Essa inexplicada redução de 173 265 kg implicou prejuizos da ordem de Cr$
2 953 380,65, a preços de abril de 1988 (USS 21.543 37). Assim, propomos que este Tribunal
determinei CONAB a instauração de Tomada de Contas Especial dos responsáveis.
DATA: 04.12.90
PROCESSO E': 0514190 - CASO ESPECIAL 9' IO
INTERESSADO: COMESA - Comércio e Imponação Ltda
ORIGEM: Frigorifico Irajá-RS
ASSUNTO: Sindicância para apurar irregularidades (roubo) no Frigorifico de Iraja-RJ, de propriedade
da CONAB
DESCRIÇÃO DO PROCESSO (ver folhas 1330 169 do volume III):
1
Trata o processo de uma Comissão de Sindicância para apurar o desaparecimento, em
04 12.90, de 44 caixas de bacalhau e de 6 caixas de carnes diversas, num total de CrS 1.241.718,88. A
Comissão concluiu, em 10.01.91, que:
cabe á CIBRAZEM a responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuizos:
I1
I2
cabe ao Gerente da Unidade ARI DOS SANTOS, ressarcir à CIDRAZENI a importância
de Cr$ 24.973,56;
IS
AFU DOS SANTOS, JANINE MARTINS NONO eu titular da Área Operacional sejam
advertidos, por escrito, por omissão.
Em 21 09 93, a CONAB indenizou á empresa COMESA-Com. e Imp. Ltda, pela OB
2
930804639 a importincia de CRS 557.767,35.
Contudo, não existe nos autos qualquer referencia ao ressarcimento feito pelo funcionário
3.
ARI DOS SANTOS, bem como ás sanções disciplinares propostas pela Comissão de Sindicância,
SITUAÇÃO ATUAL:
4.
O processo encontra-se arquivado desde 27.09 93.
. CONCLUSÃO:
5
Esse processo demonstra o descaso por pane da administração da CONAB com as
conclusões da Comissão de Sindicância, bem como a morosidade das decisões.
6 Isso posto, propomos que este Tribunal determine á CONAB que cobre o débito do
empregado ou ex-empregado AIU DOS SANTOS, bem como seja solicitada audiência does-Diretor de
Administração - MARCELO MONTEIRO SOARES, pela não implementação das recomendações da
Comissão de Si:Uca:mia.
DATA: 06.11.86
PROCESSO PR: 5557/86 - CASO ESPECIAL 9' II
INTERESSADO: CUIABASA - Armazéns Gerais LTDA
ORIGEM: SUCRF/CFP
ASSUNTO: Perda de 54.590 kg de soja em grãos (ensacado) da safra 84/85
DESCRIÇÃO DO PROCESSO (ver folhas 092 a 097 do volume III):
Pelo DES n°12176307, de 03/86, foi identificada a perda de 54.590 kg desejo.
1.
Pelo laudo preparado pelo técnico RUY CALDAS, em 10.04.87, face ao tempo médio
2.
de depósito, foi admitida uma perda técnica de 11.136 kg, devendo ser cobrados do armazenador
43.454 kg de soja.
Em 09.04.88, o Chefe Substituto da DICEF ( SALUSTIANO RODRIGUES DE
3.
BRITO) faz correspondência ao Superintendente da SUCRE, informando que o Sr. EDSON
TARCISIO, representante da CUIABASA, compareceu á CFP com o objetivo de solucionar pendências
daquela armazenada& anexando cópia do relatório PERDAS EM ARMAZENAGEM - PENDÊNCIAS
A NiVEL DE ARMAZÉM, onde a quantidade de soja a ser indenizada foi reduzida dos 43.454 para
apenas 13.621 kg de soja, bem como esclareceu:
'Após analisados todos os eventos, concluiu-se que a depositária é devedora do valor de C&I
6.664.024,66, relativos aos produtos apontados nos processos n°3692/86, 5557/86, 6575/87 e 7080/87,
com incidência de ICM à aliquota de 12% (CrS 902.730.63), totalizando a importância de Cd
7572.755.29 (sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos c cinalenta e cinco cruzados e .
vinte e nove centavos)". É importante observar que essa correspondincia foi aprovada pelo Chefe
Substituto da D10EF (GERALDO PINHEIRO MARRA) e o seu encaminhamento ao GT e
SUPES/DIACE não está assinado pelo Superintendente da SUCRE (WILLIAM DE SOUZA JOTA).
Em 1304.88. a CUIABASA indenizou a CFP a importância de CrS 7.572.755,28,
4.
conforme recibo firmado_pelo Superintendente da SUCRE - WILLIAM DE SOUZA JOTA.
SITUAÇÃO ATUAL:
O processo encontra-se encerrado e arquivado.
5.
CONCLUSÃO:
--
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6. Não encontramos neste processo e en nenhum dos citados no nem 3, justificativa para a
redução do quantitativo a ser indenizado pela CUIÁB ÁSA de 43 454 kg para apenas 13 621 kg de soja.
Essa inexplicada redução de 29 833 kg de soja implicou prejuizos da ordem de Cr$ 531 624,06, a
preços de abril de 1988 (USS 3,877 92) Assim, propomos a este Tribunal que determine á CONÁB a
instauração de Tomada de Contas Especial dos responsaveis

1

PROCESSO No' 6694/91 - CASO ESPECIAL N° 12
DATA 12 12 9 /
INTERESSADO' 11 ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA I ANÁPOLIS - GO
ORIGEM: DICOE
ASSUNTO: Perda de 496 351 . kg de arroz em casca natural ensacado, safra 86/87
DESCRIÇÃO DO PROCESSO (ver folhas de 311 a 315 do Vol 111).
1 Processo aberto em dezembro de 91. constando de quatro toe) folhas, incluindo a capa.
A segunda e a terceira folhas são DES's emitidos ent 16 10 91 e 01 11 91 pelo Banco do Brasil,
registrando quebras de peso de 496 351 kg e 100 000 kg respectivamente acima A ultima folha é um
formulário CDE9OR20 (não datada e não processada), para cálculo de perdas, com despachos internos
de 20.10.93 e 2110.93.
SITUAÇÃO ATUAL:
2
O processo se encontra no mesmo estágio de sua abertura há 22 meses.
CONCLUSÃO:
3 A última folha confirma a perda de 596 351 kg. e não de 496 351 (conforme capa do
processo). Da perda de 596.351 kg abatem-se, a titulo de quebra técnica, 272.174 kg (3.07%) do total
de entradas e 45,649'. do total de perdas O total a indenizar não se encontra calculado Por isso,
propomos que este Tribunal solicite audiência do ex-Gerente d3 DIFES • FRANCISCO OLAVO B DE
SOUSA. para justificar a retenMo do processo por 22 meses,
7080/87 - CASO ESPECIAL N' 13
DATA: 17.12.87
PROCESSO
INTERESSADO: CU1ABASA - Armazéns Gerais Lida
ORIGEM: CFP/SUCRE
ASSUNTO: Perda de 1.428.450 kg de arroz em casca natural da safra 84/85.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO ( ver folhas 084 a 091 do volume III):
1691244-5, de 10/87, foi identificada uma perda de armazenagem de
Pelo DES
1
1.428.450 kg de arroz em casca no armazém da CU1ABASA.
2. Pelo parecer de f. 087 do Vol. IV. foi sugerida a cobrança de 392.540 kg e baixa
contabil em I 035 910 kg de arroz por perdas de armazenagem, sendo 665.040 kg por redução de
umidade e 370.708 kg por quebra técnica.

Em 13.04.88, a CUIABASA indenizou a CFP os 392.540 kg deseja.
SITUAÇÃO ATUAL:
O processo encontra-se encerrado e arquivado.
CONCLUSÃO:
•
Diante das informações constantes do processo, em que foi aceita uma perda de 665.040
5
kg por redução de umidade, e considerando que esse valor está superior ao admissivel, já que os dados
relativos a umidade foram obtidos de uma amostragem representando apenas 95'a do total de entradas e
7,2% do total das sardas, verifica-se que a eu-CFP teve um prejuizo de CrS 10.487.680,80 (a preços de
abri L/88), equivalentes a cerca de US$ 83,000 Em função desses fatos, propomos que este Tribunal
determine que a CONAB instaure Tomada de Contas Especial dos responsáveis.
3.

4.

CASO ESPECIAL N' 14
DATA: 01/12/89
PROCESSO N": 1.206/89, 1596/91e 2.296/91
ORIGEM: DEPES/DICOE
ASSUNTO: Simulação de remoção de produto desviado e retenção indevida de produtos da CONAB
por parte da empresa armazenadora.
INTERESSADO: AGP - ARMAZÉNS GERAIS PARA1SO LTDA.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO (ver folhas 391 0409 do volume III):
Durante os trabalhos de auditoria detectamos a existência de trás processos
administrativos tratando dos mesmos fatos (perdas em armazenagem na empresa AGP - Armazéns
Gerais Paralso Ltda.), com documentos fotocopiados entre si e com a mesma finalidade Sem dúvida
urna situação esdrúxula: três processos tramitando para tratar de um mesmo problema!
2.
O primeiro processo, o de no I 206/89, ainda da empresa CFP. tem seu primeiro
documento datado de 01/12/89. O processo no 1596/91 iniciou-se em 31/05/91 o nde no 2296/91 foi
aberto em 29/07/91. Tal aberração só pode ocorrer devido à falta de controle da CONAB sobre o
tramite de seus processos e à falta de racionalização administrativa
Essa redundancia de processos leva ao desperdicio de recursos escassos como tempo,
3.
pessoal, material e dinheiro público; eé mais uma das inúmeras mostras da ineficiência e incompetência
da CONAB no trato dos processos de perdas de armazenagem.
4.
Os fatos de que tratam os processos são os seguintes.
Foi constatada a perda de qualidade de 5 938 910 kg de milho da safra 87/88 e 2 856 583
5.
kg de milho da safra 88/89, por meio de laudos de orglo oficial de classificação (f 391 a 394, vol. III).
O armazenador, por conta própria e sem'autorizoção da CONAB, efetuou a mistura
6.
de produto de baixa qualidade com produto novo. da safra 90/91, com o fito de, subrepticiamente.
descaracterizar a perda de qualidade A mistura ilicita foi admitida pelo próprio arrnazenador (f 395 e
396, vol. III), em 14/06/91.
7.
Nessa época, a AGI, estava concluindo a construção de novo armazém, e pretendia
desfazer-se daquele que guardava produtos da CONAB.
8.
com o objetivo de efetuar uma remoção do produto sem custos, ela passou a receber
produtos de outros produtores na unidade nova, porém emitindci titulou em nome da unidade velha
(simulação). Quando esses produtos eram vendidos, ela entregava produto da CONAB (já misturado, e
portanto de qualidade aceitável), e reservava o dos produtores (de safra mais nova) para entregar à
CONAB, st que na nova unidade Teria, portanto, 'removido" produto da CONAB do armazém antigo
para anoso, sem custos de remoção.
A fiscalização do Banco do Brasil detectou a falta do-s produtos e acusou o desvio dos
9.
mesmos por meio dos DES dc número 23891351 15 938 9120 Kg), 23891373 (1 742.505 Kg) e
24236344 (1.113.9981(g) (f. 397 a 399, vol
10 Durante longo tempo houve tratativas para a resolução dessa pendencia, que não podia
ser solucionada porque a AGI' se recusava a reconhecer o caráter de 'desvio de produto' da AU
conduta, insistindo em dala tratamento de 'remoção ao mesmo tempo em que a nova unidade da AGP
nio se encontrava em condições de ser credenciada para receber tal 'remoção"
Uma vez credenciada, a AGP conseguiu, em 30 de setembro de I 992. obter a
11
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concordância da CONAB para que o produto localizado no armazém novo fosse recebido como
remoção, c não como reposição, descaracterizando o desvio cometido (f 400 a 402, vol III).
12 Esse acordo contou com o parecer favoravel da Procuradoria Jundica da CONAB (f.
40), sol III), da lavra do De T34d1C Awad. que considerou tão somente o fato de a annazenadora ter
"renunciado" à taxa de armazenagem relativa aos produtos armazenados no penado, sem, contudo,
considerar que a desconfiguração do desvio provocaria outros efeitos, como a descaracterização do
direito de a CONAB de receber de volta a armazenagem e o 'ad valorem" a que fazia jus (valores
discriminados nas f. 404 e 405 do vol III. processo 1596/91 da CONAB). Além disso, ficou o
armazenador exonerado do dever de apresentar notas fiscais de compra, de fazer pré-limpeza e secagem
dos produtos, de classifica-lo c de comprovar que adquiriu os produtos pelo preço minimo, conforme
determina o Titulo 14 do MOPM, irem) 93, letras te d.
13 Cabe ressaltar que a CONÁB já havia, 14/11/91 (f. 464 e 405, vol. 111), emitido a
primeira carta de cobrança dos valores relativos ás Imas de armazenagem e m/ sobrem pagos
indevidamente Todavia, nenhuma outra providência for efetivado no sentido de reaver esses valores,
nem o acordo celebrado tratou dessa pendéncia Sendo assim, subsiste o debito da armazenadora com a
CONAB.
14. Em suma, o acordo feito pela CONAB só beneficiou o armazenador, prejudicando a
Companhia pela renúncia de receita (armazenagem paga indevidamente), prejudicando a PGPM pelo
descumprimento de suas normas de admissão de produtos e, possivelmente. encobrindo operações
com grande evasão fiscal, vez que a AGP não teve que demonstrar a origem dos produtos por ela
adquiridos.
IS Recentemente, no dia 22/10/93, a Armazéns Gerais Paraiso teve a ousadia de comunicar
à CONAB que reteve, a titulo de quebra técnica durante os anos em que ficou armazenado, parte do
produto em SC11 poder que fora leiloado (f. 406 e 407, vol. 111). Diz o arrnazenador que "ILLZOliát
aconteceu e agora entreguei o que acho Que seria de direito, o restante ria quebrada produto durante
estes anos todos'. (g.n.).
16. Ora, se há p restante, não há quebra! A quebra é conceituada conto uma margem de
tolerância à jpexistència do produto. Se há o produto, não há que se falar em quebra: ela simplesmente
Mo ocorreu.
17 Sendo assim, a retenção feita pelo armazenador constitui apropriação indevida do
produto, ensejando as pertinentes medidas eiveis e penais. Pelo contrato de depósito a que o
armazenador está vinculado. ele é obrigado a entregar. quando exigido o totalidade do produto. Ele Mo
tem a faculdade de, a Seil arbit rio, entregar o que asbil de direito.
18 Esse annazenador. não obstante ter se beneficiado indevidamente no acordo de setembro
de 1.992, pretende agora locupletar-se às custas dos produtos da CONAB e is custas do Tesouro
Nacional, que leda de arcar com esse prejuizo, caso essa postura indecorosa viesse a ser admitida pela
Companhia.
SITUAÇÃO ATUAL:
19
Embora já haja despachos no processo denegando o pleito da AGP (f. 408 e 409, vol.
III), o mesmo ainda não foi apreciado pela Direção Superior da Empresa.
CONCLUSÃO:
20.
O acordo celebrado configura simulação de remoção, sendo por isso necessária a a
audiência do Sr Gilberto Daud, então Presidente da CONAB, e do Sr. Ivan Guinais de Oliveira, então

Diretor de Operações, para justifica-lo Cabe também a instauração de Tornada de Contas Especial,
contra os mesmos agentes, pela Mio cobrança dos valores de armazenagem pagos indevidamente,
conforme o disposto nas f. 57 e 60 do processo 1596/91 da CONAB (f. 404 e 405, vol. III).
21.
O pedido da empresa AGP, de 22/10/93. deve ser recusado, sendo adotadas as seguintes
medidas: denúncia ao Ministério Público ou à Policia Federal para a propositura das medidas penais
cabiveis.
22.
Os valores de armazenagem e od tolerem pagos indevidamente à AGP Armazéns Gereis
Paraíso Ltda. devem ser dela cobrados. ficando aquela empresa descredendada enquanto subsistinem
seus débitos junto à CONAB, nos terrnos do item 4 do Titulo 14 do MOPM.
VI- CONCLUSÃO
159.
De todo o exposto, restou sobejamente demonstrado que a principal causa dadeficiente
gestão dos estoques públicos, responsável pelas inúmeras denúncias de deterioração de alimentos, que
tanto indignou a opinião pública brasileira, notadamente face e grande parcela da população que vive na
mais completa miséria, ria qualidade da administração da CONAB, que desde a 9.4 criação em 1.991,j6 contou com oito presidentes e25 diretores, os quais, na maioria das vezes, são escolhidos unicamente
por negociações politicas e, às vezes até politiqueiras, em detrimento de critérios técnicos e da
experièricia profissional Isso não quer dizer que por lá não passou gente competente ou que *guete
Companhia não dispusesse, em seus quadros, de profissionais á altura de missão que cabe á CONAB no
contexto das politicas governamentais de incentivo á produção agricola, de abastecimento e, por
conseguinte, de combate á fome cá miséria.
160.
Quando da fusão da CFP com a CIBRAZEM e com a CORAL, dando origem i eu-CNA
e, posteriormente CONAB, a administração desse processo finionista Mo cuidou de estruturar a
Companhia em fundão de seus novos objetivos, optando por manter as estnnuras operacionais de cada
uma das antigas companhias, que preservaram. em cada um desses nichos organizacionais, a cultura e os
viciou que já possuiant. A falta de tempo (o tempo médio de cada administração da CONAB é de
aproximadamente 4 meses) ou mesmo a incompeténcia administrativa não permitiram que nenhuma das
administrações que por lá passaram pudesse colocar em pratica um programa de desenvolvimento
organizacional capaz de sanear aqueles vicias e transformar essa nova Companhia em urna
organização de fato, onde toda a estrutura tenha conhecimento de sua missão e aplique suas energias na
busca dos seus objetivos.
Esse quadro degenerativo intemo da organização passou então a refletir ria usa
161.
performance e no seu relacionamento com as demais instituições do seu ecossistema organizacional.
Assim, o Sell relacionamento com o Banco do Brasil, longe de ser um relacionamento cooperativo e de
ajuda mútua, passou a ser, principalmente nos dois últimos anos, um relacionamento conflituoso e de
intensa troca de acusações mútuas de incompetência e de tentativas de desestabilização da outra
organização, com pitida vantagem para aquela Instituição Oficial de Crédito, face a sua mais sólida
estrutura, grande mobilidade, maior disponibilidade de recursos financeiros e a uma direção
profissional e estável, o que, infelizmente não ocorre com a COMAS.
Vale ressaltar o importante papel que a Politica de Garantia de Preços Mínimos
162.
desempenha no contexto da politica agricola brasileira, incentivando a produção, pois além de garantir
ao produtor uma renda minima, proporciona-lhe a opon unidade de esperar por melhores momentos para
comercializar a sua safra, com uma expectativa de maior renda Contudo, constata-se que os incentivos
de uma politica. destinada aos pequenos produtores, estão sendo apropriados, em sua maior parte,
pelos annazenadores e pelos grandes produtores Estes por terem maior acesso aos instrumentos de
crédito, face a disponibilidade de melhores garantias Aqueles, se valendo da inefrciente fiscalização das
instituições responsáveis, vendem os produtos que estão sob sua guarda e aplicam esses recursos no
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mercado financeiro ou cm outros ativos de maior rentabilidade, usufruindo ganhos ás custas dos
subsidios governamentais.
163 Tudo isso refletiu negativamente na gestão dos estoques públicos, ocasionando os
lamentáveis fatos narrados ao longo deste Relatáno Preocupadas com esse cerram,. as equipes de
auditora apresentaram as seguintes propostas.
VII - PROPOSTAS
Em face de todo o exposto, propomos:
1.
Com relação à Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB, que este Tdbunal
detemtine que:
1.1- • Auditoria Interna da CONAB proceda. ens no máximo sessenta (60) dias, a uma
revisão de todos os processos de perdas em armazenagem, identificando e impugnando os que não
contiverem todos os documentos necessários para fundamentar qualquer absorção de perdas a titulo de
quebra técnica ou rebaixamento de umidade. identificar.do os responsáveis e adotando as providências
para o ressarcimento do prejuízo, comunicando os resultados oeste Tribunal (parágrafo 94),
1.2- a CONAB não comercializa produtos depreciados que estejam amparados pelo contrato
'quebra zero', vez que tal procedimento, além de inviabilizar a ação judicial já ajuizada ou a ser
proposta paio Banco do Brasil, dificulta o recebimento, por essa Companhia, da totalidade dos créditos
correspondentes ao valor do produto em boas condições (parágrafos 128 a 144).
1.3- todas as rearialises de processos relativos á cobrança de perdas em armazenagem, que
impliquem aumento do prejuízo a ser absorvido pela CONA.B. somente sejam homologadas pelo
Diretor de Operações da Companhia (parágrafos 114 a 117).
1.4- os processos de cobrança sejam abertos diretamente pela COORC. que os encaminhará
ao DEPEG para a análise inicial, e manterá rigido controle sobre os mesmos, principalmente quanto aos
prazos estabelecidos pela Resolução n° 30, de 06 05 93 (parágrafos 103 a 106).
1.5a Auditoria Interna da CONAB inclua a atividade de cobrança em seus planos anuais de
auditoria (parágrafos 126 e 127);
1.6- a CONAB acelere o seu programa de privatização de unidades amazenadoras,
mantendo em sua propriedade apenas aquelas consideradas como 'estratégicas", aplicando parte desses
recursos na romperação dos citados armazéns (paragrafos 39 e 40).
1.7- a CONAB adote as providências com Vistas a conclusão da Unidade Annazenadora de
Chapadão do Sul-MS e do graneleiro de Uberlindia-MG, tem como a recuperação do Complexo
Amazenador/Beneficiador do Rio Fommso-TO e do Silo "Búfalo-de Cambé-PR, informando a este
Tribunal, em no máximo sessenta (60) dias as providências adotadas e os resultados obtidos (parágrafo
41);
1.8- a CONAB contrate com instituições de pesquisa agrícola um estudo para determinar os
índices adequados a cada produto e a cada regido do pais, para o cálculo do pagamento da sobretaxa
dos contratos 'quebra zero" (parágrafo 67).
1.9- as Chefias das Unidades Amiannadoras sejam dotadas de maior autonomia e
flexibilidade administrativa, com vistas a melhorar o processo de negociação com os clientes dessas
UA's principalmente com os produtores rurais, inclusive com a possibilidade de alterar o seu horário de
funcionamento, durante o período da safra, objetivando melhorar o nivel de atendimento aos seus
clientes e, por conseqüência, aumentar o indico de ocupação dos armazéns próprios (parágrafo 43),
1.10- a CONAB promova o retomo á PROGE, num prazo de trinta dias, do procurador que
está desviado de sua ffinção dentro da própria Companhia e, nos casos legalmente possiveis, de todos os
sala procuradores cedidos a outros órgãos. para reforçar os quadros daquela Procuradoria,
especialmente asna área de cobrança (parágrafo 147).
1.11- a CONAB proceda a venda, num prazo de sessenta (60) dias. de todos os estoques que
podem ser classificados como 'ponta de estoque" conforme definido pela Portaria Intemfinisterial n°
592, de 10 08 92, segundo as normas previstas nos Regulamentos da Companhia, comunicando a este
Tribunal os resultados alcançados (parágrafo 46);
I 12- a CONAB reestruture o seu quadro de fiscalização, discando mais fiscais nas SUREG's
onde há maior concentração de produtos armazenados, dando-lhes treinamento especifico, inclusive
para a fonnaçáo de classificadores de produtos de origem vegetal, com vistas a melhorar a fiscafização
dos estoques públicos, comunicando a este Tribunal, num prazo de noventa (90) dias, a nova
composição desse quadro de fiscais (parágrafo 47),
1.13- a CONAB de total prioridade à área de cobrança de seus créditos junto às empresas de
armazenagem, a/ocando mais recursos humanos e materiais para a COORC e para a PROGE, dando lhes o adequado treinamento e comunicando essas piuviddncias a este I nbunal num prazo de sessenta
(60) dias (parágrafos 82 e 146);
1.14- a CONAB *ás no máximo em trinta (30) dias, a ação para a indenização dos
prejuízos causados pela Alterou Armazéns Gerais Lida, tendo em vista a enorme quantidade de
recursos investidos na unidade e o evidente descaso da empresa arrendatária para com o património da
arrendante (processos' 36 I/88-CIBRAZEM - CASO ESPECIAL hil° I).
1.15- a CONAB rescinda o contrato de locação firmado com a empresa TERMINAL
PESQUEIRO DE SANTOS LTDA (TP5), com fundamento na cláusula décima terceira do citado
contrato, tendo em vista a inadimplência da citada empresa, com a promoção da recuperação das
perdas e danos causados pela mesma (processo n° 222189 'CASO ESPECIAL N°2).
1.16. a CONAB instaure sindicância para identificar e responsabilizar os procuradores e demais
funcionários que contribuiram para a paralisação do processo CIBRAZEM n° 361/88 durante o período
de 16/07/92 a 27/03/93, informando os resultados à esta Corte no prazo de sessenta dias (processo n°
361/89 -CASO ESPECIAL N° I);
1.17. a CONAB remeta os autos dos processos da AGP-Annazèns Gerais Paraiso Ltda, nes
1206/89, 1596/91 e 2296/91.6 Policia Federal, para abertura de inquérito policial e posterior envio ao
Ministério Público para que, se for o caso, seja oferecida a denúncia (processo n° 1206/89 - CASO
ESPECIAL N°14).
1.18. a CONAB efetue a cobrança dos valores pagos indevidamente á AGP-Armazéns Gerais
Paraiso Lida, a titulo de tua de armazenagem e rel valoreet , identificados no processo o° 1596/91.
ficando aquela empresa descredenciada enquanto subsistirem seus débitos junto a essa Companhia, nos
termos do item 4 do titulo 14 do MOPM (CASO ESPECIAL N° 14).
2.
Que seja solicitada audiência, de acordo com o inciso 11 do an 43 da Lei n° 8 443192.
combinado com o inciso III do an. 188 do Regimento Interno deste Tribunal, com vistas à aplicação da
multa prevista no inciso III do an 58 daquela Lei, combinado com o inciso 111 do art 214 do citado
Regimento:
2.1- dos Senhores PAULO ROBERTO CUNHA, GILBERTO DAUD. CÉLIO BROMO
POP.TO, WILSON BRANDI ROMÃO, todos as-Presidentes da CONAB, para que, no prazo de IS
dias, apresentem justificativas pelo periodo (16 07 92 a 27 03 93) roque o processo CIBRAZEM n°
361/88 esteve paralisado na antiga Procuradoria Jurídica (PROJU), retardando o ressarcimento dos
danos sob/dos pela Companhia e os agravando ( processo n° 361188-CIBRA2EA1 .CASO ESPECIAL
N° I);
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2.2- dos Senhores GILBERTO DAUD. CÉLIO BROVINO PORTO. WILSON BRANDI
ROMÃO, ALEX GONÇALVES DOS SANTOS, ANTÓNIO FELIX DOM1NGUES, ex-Presidentes da
CONAB,do Senhor IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA, ex-Dirctor-Financeiro e dos Sonham
CLAUDIO BRAGA R FERREIRA e NELSON RIBEIRO NEVES, ex-Diretores de Operações e
dos empregados ou ex-empregados WILLIAM DE SOUZA JOTA, FRANCISCO OLAVO B. DE
SOUZA e LAFAIETE FERNANDES DE OLIVEIRA, para no prazo de quinze dias contados da
ciência desta, apresentarem justificativas peta omissão e lentidão na cobrança dos débitos da
CU1ABASA - Armazéns Gerais Lida, implicando em prejuizos para a CONAB (processo ne 0926/138CFP -CASO ESPECIAL Ne 4);
2 3- do Senhor GILBERTO DAUD, Presidente da CONAB à época da celebração do aditivo
(03 0992), e do Senhor LAETE CODONHO, então Diretor de Administração, para ¡unificarem, ouul
prazo de quinze dias contados da ciência, a celebração do termo aditivo que em nada beneficiara a
CONAB e a são exigência do adimpiernento contratual por parte da TPS Lida, em prejuizo da
Companhia ( processo n° 222/89 -CASO ESPECIAL N°2),
24- do Senhor NELSON RIBEIRO NEVES, mi-Diretor de Operações da CONAB e do
Senhor WILLIAM DE SOUZA JOTA, eu-Gerente do DEPEG, para que no prazo de quinze dias
contados da ciência, apresentarem justificativas peia demora na tramitação do prOCeSSO de cobrança da
firma AGESP-ARMAZENS GERAIS LTDA, como prejuizos para a CONAB (processo n° 1394/93 CASO ESPECIAL 1,4° 5):
2.5- do Senhor VILMONDES OLEGÁRIO DA SILVA, eu-Gerente do Departamento de
Comercialização da CONA.B. para que, no paliado de quinze dias contados da ciência, apresentar
justificativas pelo redirecionamento indevido de 198 570 kg de arroz., da AG-NORTE para o armazém
da CAPPOL, afrontando o ATO DE DIREÇÃO DIRAB/D1ROP/DIFIN n° 01/92 (processo rie
14031/93 - CASO ESPECIAL N° 6);
2.6- do Senhor CLÁUDIO BRAGA R. FERREIRA, ex-Diretor de Operações da CONAB,
para no prazo de quinze dias contados da ciência .apresentar justificativas pela não adoção das medidas
judiciais aplicáveis ao processo de cobrança da COOPERATIVA VITIVINICULA EMBOABA
LIDA, implicando prejuizos para a CONAB (processo n°0787/92 - CASO ESPECIAL fl° 3).
27- do Senhor FRANCISCO OLAVO B DE SOUSA, eu-Gemente da D1FES da CONAB,
para no prazo de quinze dias contados da ciência , apresentar justificativas pela retenção do processo de
cobrança da firrna 31 ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA, em sua Divisão por 22 meses sem tornar
nenhuma providencia aplicável ao caso, implicando prejuizos para a CONAB (Processo n° 6694/91 CASO ESPECIAL te 12);
28. dos Senhores GILBERTO DAUD, ex-Presidente da CONAB e IVAN GUANAIS DE
OLIVEIRA, az-Diretor de Operações, para no prazo de quinze dias contados da ciência, apresentarem
justificativa pela celebração de acordo com a AGP-Amiazérts Gerais Paraiso Lida, em 30.09.92, que
simulou remoção de produtos desviados (Processos n° 1206189 - CASO ESPECIAL tf 14).
3 Que seja solicitada audiência, de acordo com o inciso II do art. 43 da Lei ri . 8.443/92,
combinado com o inciso III do ais 188 do Regimento Interno deste Tribunal, com vistas á aplicação da
multa prevista no an. 53 do Decreto-Lei n°199/67.
3.1- do Senhor MARCELO MONTEIRO SOARES, ex-Direior de Administração da
CONAB, para, no prazo de quinze dias, contados da ciência, apresentar justificativas pela não
implementação das recomendações da Comissão de Sindicância instituida pela Portaria 892/90/DIRAD,
implicando prejuizos para a CONAB (processo n°0514/90 - CASO ESPECIAL N' 10),
3.2- do Senhor PAULO ROBERTO CUNHA, ex-Presidente da CONAB, para que, no
prazo de 15 dias, apresente justificativas pelo longo penado (26.07.91 a 05.05.92) em que, agis
abandonado o Complexo Arm.azenador do Rio Formoso, a CONAB não providenciou as medidas de
ressarcimento cabiveis, retardando a indenização dos danos sofridos pela Companhia e agravando-os
(processo 361/88-CIBRAZEM - CASO ESPECIAL Ne 1),
3.3- do Senhor PAULO ROBERTO CUNHA, ex-Presidente da CONAB, para, no prazo de
quinze dias contados da ciencia , apresentar justificativas pela não adoção das medidas judiciais cabiveis
no desaparecimento de 424 800 I de vinho dcposnados na COOPERATIVA VITIVIN1COLA
EMBOADA LIDA, implicando prejuizos para a CONAB (Processo n' D767/92 - CASO ESPECIAL
Ne 3).
3 4- do Senhor JOÃO MAURO BOSCHERO, PAULO ROBERTO CIR4HA,ex-Presidentes
da CONAB, dos Senhores SILVIO FELIX DE OLIVEIRA, IRIS PEDRO DE OLIVEIRA.ex-Diretores
Financeiros e dos Senhores NELMAR DE CASTRO BATISTA,ex- Diretor de Operações, para, r10
prazo de quinze dias contados da ciência desta, apresentarem justificativas pela omissão e lenda° na
cobrança dos débitos da CUIABASA Armazéns Gerais Ltda, referente ao processo n° 0920/88,
implicando prejuizos para a CONAB ( CASO ESPECIAL N° 4).
3 5- dos Senhores NELMAR DE CASTRO BATISTA, ex-Diretor de Operações da CFP,
SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO, ex-Chefe Substituto da DICEF, WILLIAM DE SOUZA
JOTA,m-Superintendente da SUCRE/CFP e NILO JOSÉ PRETTO,ex-Superintendente Substituto da
SUCRE/CFP, para, no prazo de quinze dias contados da ciência desta, apresentarem justificativas por
terem determinado, expressamente, a continuidade do pagamento das taxas de armazenagem á
CUIBASA-Annazéns Gerais Lida, referente ao processo n° 0920/88, após o Banco do Brasil ter
identificado a inexistencia do produto armazenado, implicando prejuizo para a CONAB (CASO
ESPECIAL N°4).
4 Determinar que a direção da CONAB, sob pena de responsabilidade solidária, determine
a instauração de Tomada de Contas Especial, de acordo com o parágrafo primeiro do art. 8° da Lei n•
8443/92, combinado com o parágrafo primeiro do an 142 do Regimento Interno do TCU,
comunicando os resultados a este Tribunal ouro prazo de sessenta (60) dias:
4.1, do senhor WHALEM BATISTA MOREIRA, ex-Diretor de Operações da C1BRAZEM e
do Senhor ALBERTO JOSÉ NOGUEIRA ARAÚJO, á época empregado daquela Empresa, pela
redução do valor do pagamento proposto pela firma ALTEROSA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, para
locação do Complexo Ammenador do Rio Formoso-TO (processo n° 361/88 - CASO ESPECIAL N°
4.2, dos empregados ou mi-empregados MARCELO LINS FAUSTINO, MÁRIO
RIBEIRO, FRANCISCO SALES DE MEDEIROS, SILVIA REGINA A. M. VIEIRA, RAIMUNDO
N. A. PACHECO, FRANCISCO OLAVO 13 DE SOUSA e outros que porventura venham a ser
responsabilizados pelo perdão indevido de 678 876 kg de milho em grãos, safra 85/86. a ARCEGQ, ao
valor, á época, de Cr$ 5 756.868,48, equivalentes a cerca de US$ 80.000.00 (Processo 1655/91 CASO ESPECIAL Ne 7).
4.3. dos empregados ou es-empregados SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO,
GERAI-DO PINHEIRO MARRA, WILLIAM DE SOUZA JOTA e outros que porventura venham a
ser responsabilizados solidariamente pela redução. em 1732/5 kg de soja, do valor a ser indenizado
pela CU1ABASA-Arrnazens Gerais Lida (Processo d e 3692% - CASO ESPECIAL N° 9)
44.
dos empregados ou ex-empregados SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO,
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GERALDO PINHEIRO MARRA, WILLIAM DE SOUZA JOTA c outros que porventura venham a
ser responsabilizados solidariamente, pela redução em 29 833 kg de soja, do valor a ser indenizado
pela CUIABASA-Armazéns Gerais Ltda (Processo 6/5557/86 - CASO ESPECIAL (4° 11)
45
dos empregados ou eu-empregados JUDITH LEANDRO FERREIRA (Técnica da
SUPES/DIACE, em 11 0281), JOSÉ MESSIAS DE ASSUMPÇÃO (Chefe de Divisão da
SUPES/DIACE, em 11 02 88); SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO (Chefe Substituto da
D10EF, em 1369.88); WILLIAM DE SOUZA JOTA (Superintendente da Sucre, em 15.09,88) e outros
que porventura venham a ser responsabilizados pelo perdão indevido à CUIABASA de 665 040 kg de
arroz em casca, safra 84/85, ao valor, à época, de Cr$ 10 487 680,80, equivalentes a cerca de 1.355
83,000.00 (Processo 7080/87 -CASO ESPECIAL N° (3);
46 dos Senhores GILBERTO DAUD, eu-Presidente da CONAB e IVAN GUANAIS DE
OLIVEIRA, ex-Diretor de Operações, pela não cobrança de devolução de taxa de armazenagem paga
indevidamente à AGP-Armazéns Gerais Paraiso Ltda, que desviou 8 795 493 kg de milho (processo
n's. 1206/89 e 1596/91 - CASO ESPECIAL N° 14)
5.
Determine a direção do Banco do Brasil que
5.1.
forneça à CONAB as informações relativas à quantidadearmuém e localização dos
produtos em EGF/Especial, uma vez que são considerados estoques reguladores, conforme o Art 4° da
Portaria Intenninisterial n°657, de 10.07 91, e que aquela Companhia precisa se programas para receber
esses estoques. quando de sua aquisição pelo Governo Federal (parágrafo 74),
5.2. oriente as Agências que operam com credito rural, no sentido de não contratarem EGF
COM produtos estocados em armazéns não credenciados pela CONAB, sob pena de serem
responsabilizadas pela remoção para outro armazem credenciado (parágrafos 34 e 35).
5.3. sob pena de responsabilidade solidária, determine que todas as Agências em que existem
operações com EGF 'em ser", façam um rigoroso levantamento fisico de todas as garantiu (produtos),
informando ao Banco Central do Brasil e à CONAB todas as irregularidades encontradas, de acordo
com o item 5 da seção 1 do capitulo 4 do MCR, bem como ajuize as respectivas Ações de Depósito nos
casos não resolvidos administrativamente. nos prazos previstos na cláusula Décima-Oitava do contrato
"Quebra Zero", devendo comunicar a este Tribunal, em sessenta dias, o número e o valor das ações
ajuizadas (parágrafo 58);
6 Que seja solicitada audiência, de acordo com o inciso II do art 43 da Lei n° 8443/92.
combinado com o inciso III do an 188 do Regimento Interno deste Tribunal, do Superintendente
Estadual do Banco do Brasil S.A. no Estado de Minas Gerais, EUSTÁQUIO WAGNER GUIMARÃES
GOMES, para no prazo de quinze dias contados da ciência. apresentar justificativas pela não
observancia do item 2 do titulo 9 do MOPM, autorizando a realização de EGF/Cov com produtos
depositados na firma ARMAZÉNS GERAIS PRIMAVERA LTDA, que se encontrava descredenciada
pela COMAS, conforme Cana SUREG/NIG/N° 6662, de 16 09 93. com vistas á aplicação da multa
prevista no inciso 111 do ao 58 daquela Lei. combinado com o inciso III do ao 214 do citado
Regimento (parágrafo 39);
7 Que a direção do Banco do Brasil, sob pena de responsabilidade solidária, conforme
previsto no art. 8° da Lei n°8.443/92, instaure Tomada de Contas Especial, de acordo como parágrafo
1° do art 8° da citada Lei, combinado com o parágrafo primeiro do an 142 do Regimento Interno deste
Tribunal, do Gerente-Geral da Agência desse Banco em Centralina-MG - MIGUEL F OLIVEIRA
FILHO e outros que porventura venham ser responsabilizados pela transferência de 324 650 kg de
milho, safra 91/92 de EGF/Cov para AGE, mesmo sabendo que aquele produto estava sob suspeita de
desclassificação (parágrafo 75), informando a este Tribunal, num prazo de sessenta (60) dias os
resultados obtidos;
8. Que a CONAB e o Banco do Brasil. num prazo de sessenta (60) dias, celebrem um novo
contrato para a execução da Politica de Garantia de Preços Nlinimos. definindo objetivamente as
atribuições e responsabilidades de cada uma das panes, bem como as penalidades em caso de
descumprimento das cláusulas avençadas, enviando cópia desse termo oeste TCU,
9 Que o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, por meio da
Secretaria de Politica Agricola, defina o preço de abenura e demais condições de venda dos produtos
nos leilões, conforme estabelecido no Art 6° da Panaria Interministerial n° 391, de 30 07 93
(parágrafos 71 e 72);
10. Recomendar ao Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária, por
intermédio da sua Secretaria de Politica Agricola. bem como ao Ministério da Fazenda, por meio da
Secretaria de Politica Económica (SPE), que supervisionem a elaboração do contrato a ser celebrado
entre a COMAS e o Banco do Brasil para a execução da Politica de Garantia de Preços Minimos,
II Recomendar ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agraria que
agilize a constituição da Comissão criada pela Portaria n° 428, de 18 08 93, publicada no DOU de
20 08 93, com o objetivo de proceder, num prazo de trinta dias, revisão da legislação das normas que
disciplinam a formação e a liberação de estoques públicos
12Determinar às MET% dos Nlinisterios da Agrkultura, do Abastecimento e da Reforma
Agraria e da Fazenda, o acompanhamento e monitoramento de todas essas determinações e
recomendações constantes deste Relatório.
13. Determinar à 8' IGCE que, no primeiro semestre dc 1 994. em coordenação com as
Inspetorias-Regionais de Controle Externo, realize a segunda fase desta Auditoria Operacional.
conforme o item 83 da Decisão ri° 370/93. de 11 0893. cid Egrégio Plenário deste Tribunal
PARECER DO INSPETOR-GERAL
Trata-se de Relatório de Auditoria Operacional realizada na Companhia Nacional de
Abastecimento-CONAB, no penado de 11 10 a 30 11 93, em cumprimento ao item 8 1 da Decisão
6/ 370/93, prolatada em Sessão Plenária de II 08 93, M verbis
• '8 1 - determinar á 8' IGCE que. neste segundo semestre, em coordenação com as
Inspetorias-Regionais de Controle Externo, realize Auditoria Operuional na Companhia Nacional de
Abastecimento-CONAB, com abrangència a todos os Estados onde houver representação da
referida Companhia, com vistas á melhor adequação de normas operacionais mais eficientes,
relativas aos estoques reguladores do Governo, envolvendo o seu adequado annazetcompra e comercialização, incineração do inaproveitável e os critérios de fixação de preços
minimos'.
2.
A equipe identificou, na fase de levantamento, as áreas de armazenamento. cobrança,
comercialização e Rede SOMAR como áreas criticas da COMAS, passando a compor acampo de
atuação da auditoria operacional determinada
3.
A fase de execução ficou dividida em duas mapas para que se pudesse dar
cumprimento á determinação contida no item 8 3 da mencionada Decisão
4
A primeira etapa, que ora se encerra, contemplou as áreas de
armazenagem e
cobrança A segunda envolverá as atividades de comercialização dos estoques da Politica de
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Garantia de Preços Minimos-PGPM, estoques estratégicos, atividades da Rede SOMAR, a/án da área
de remoção de estoques, com execução programada para o próximo ano, face à exiguidade de tempo.
5. A auditoria concentrou-se na análise das atividades desenvolvidas a partir de
1991, quando houve a fi.15ãO da C1BRAZEM. CFP e COBAL para criação da Companhia
Nacional de Abastecimento, inicialmente denominada CNA e depois COMAS, muito embora tenha
havido a necessidade de exame de vários processos com inicio em data anterior, em unta das
companhias fundidas.
6 Passaremos agora a comentar os resultados dessa primeira etapa da auditoria
operacional na CONAB, nas áreas de armazenagem e cobrança, cujo relatório está apresentado ás
f.54/115.
7
A COMAS, dentro da estrutura administrativa do Governo, é a entidade responsável
pela execução da Politica de Garantia de Preços Minimos - PGPM. que envolve dois elementos
básicos os produtores e suas cooperativas - beneficiários daquela politica - e os recursos
financeiros detalhados anualmente no Orçamento Geral da União - Operações Oficiais de
Crédito - ou aportados pelas instituições financeiras componentes do Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR).
8 Os dois instrumentos básicos de execução da PGPM são os Empréstimos do
Governo Federal (EGFs) e as Aquisições do Governo Federal (AGFs). Os EGFs destinam-se a
financiar es produtores e suas cooperativas na comercialização de suas safras, e as AGFs garantem um
preço minimo aos produtos, através de sua compra pelo Governo, caso o mercado elo alcance esse
preço minimo Os tipos e caracteristicas de cada um estão descritos nos itens 09 a 12 do relatório.
9
Para a concessão dos EGFs é utilizado o sistema bancário oficial e privado, ao passo
que panara AGFs apenas o Banco do Brasil pode atuar
10
A cesta de produtos básicos contemplados pela PGPM é que vai formar os estoques
reguladores, cuja administração comporei COMAS A movimentação desses estoques, quer pela

venda quer pela aquisição, visa a assegurar o abastecimento de produtos básicos de consumo
popular, regular o preço no mercado interno e garantir um preço minimo ao produtor, funcionando
como mecanismo de equilibrio do mercado nos periodos de entressa(ra.
II-DOS PROBLEMAS DA ÁREA DE ARMAZENAGEM
A CONAB, para manter os estoques dos diversos produtos, utiliza armazéns
próprios ou da iniciativa privada, credenciados na forma definida pela Companhia (itens 20 e 21 do
relatório).
12.
Aponta a equipe que "o principal problema da armazenagem é a quebra de estoque,
seja ela provocada por desvios ou por negligência do armazenador, seja ela resultante dos fenómenos
normais que afetam os produtos em estocagem" A dificuldade reside em se identificar a quebra
naturalmente esperada e o desvio ou negligência.
13.
Atualmente, objetivando resguardar a integridade dos estoques, além do
credenciamento do armazenador, nos termos definidos pela CONAB, exige-se a pactuação de um
contrato padrão de ammenagem, denominado "Contrato Quebra Zero', onde não se admite perda
de qualquer espécie.
Ia.
Os principais problemas levantados pela equipe de auditoria no que se refere à rede de
armazenagem estão assim resumidos;
a) 90% da capacidade estática de armazenamento estão concentrados em 7
Estados, sendo que apenas 3 - RS, PR e GO - detêm mais de 59% da capacidade total,
b)sua localização não privilegia os principais centros consumidores (R/, SP e MG),
c) o Estado de Goiás dispõe de capacidade estática de armazenageM superior em
100% is suas necessidades;
d)é baixo o percentual de armazéns credenciados na rede cadastrada (33,8%),
e) o credenciamento e descredenciamento de armazéns é foco de conflitos entre a
COMAS e o Banco do Brasil pois aquela instituição financeira autoriza operações de EGF/Cov
com produtos depositados em unidade descredenciada. Esses EGF's poderão, no futuro, ser
transformados em AGFs, forçando a COMAS a operar com armazenador descredenciado,
O da rede de armazéns próprios, algumas unidades estão abandonadas, sendo que
vultosos volumes de recursos já foram despendidos na sua construção;
g)os armazéns da COMAS operam com baixos indicas de ocupação decorrentes,
dentre outros, dos seguintes fatores inexisténcia de politica que defina diretrizes e metas especificas
para a área de armazenagem da Companhia, ma qualidade do atendimento oferecido aos
produtores e outros clientes, falta de divulgação dos armazéns e dos serviços prestados, reduzida
autonomia dos gerentes das unidades amucenadoras, c a existência de uma acirrada concorrência a
iniciativa privada que oferece uma serie de incentivos aos produtores.
h)não existe mecanismo que obrigue o produtor nnal a estocar ci seu produto nos
armazéns da COMAS e, urna vez que a iniciativa privada oferece mais incentivos, as equipes de
inspeção identificaram, em diversas oportunidades, que numa mesma localidade é comum
encontrar um armazém daquela Companhia relativamente ocioso e armazém de particulares
totalmente ocupados;
i) foi feito repasse integral ás empreiteiras de US$ 4,5 milhões. no penedo de
(987/89, pua a construção da UNIDADE ARMAZENADORA DE CHAPADÃO DO SUL-MS,
sem que até a presente data fosse concluida a obra,
j) estado de total abandono DO COMPLEXO ARMAZENADOR/BENEFICIADOR
DO RIO FORMOSO-TO, onde foram investidos cerca de USS 10 milhões, e que possui todos os
equipamentos e infra-estrutura necessários ao beneficiamento de arroz, além de uma
capacidade de armazenamento de 40 mil toneladas Para sua recuperação será necessário, segundo
engenheiros da COMAS, quantia superior a US$ 1 milhão,

I) construção, em 1979, de 3 silos de trigo da UNIDADE AR.MAZENADORA DE
MARACANAÚ-CE, que nunca foram utilizados pela sua anti-econornicidade, sendo mais viável
armazenar o tr'ga r.,,s pr4prios armazéns no porto de Fortaleza do que removê-lo para Maracanati.
os silos, que nunca foram usados, encontram-se obsoletos,
Devido a esse
m)as disfianções relacionadas à rede de armazenagem resultam da inexistência de uma
efetiva politiva agricola, com a consequente falta de planejamento para o setor, e do
apadrinhamento politico na destinação dos recursos governamentais, com prejuizos passo setor
público c privado,
n)as linhas de crédito subsidiadas para a construção de armazéns. criadas pelo
Govemo Federal para as super-safras de 1986 a I 988, não foram destinadas 305 produtores,
mas, em ma maioria, a politicos proprietários de armazéns
15
Aspecto nitidamente enfiar na administração dos estoques públicos pela CONAB
refere-se à sua fiscalização, tendo a equipe, em seu relatorio, apontado as seguintes dificuldades.
aios estoques públicos estão depositados junto a elevado número de armazenadores
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particulares (576);
b) 25% dos armazcnadores estocam quantidades reduzidas que, segundo as normas,
são consideradas como "ponta de estoque, devendo ter tratamento diferenciado,
c) embora a fiscalização dos estoques seja atribuição do Banco do Brasil. atuando a
CONAB de forma supletiva, veritica-se que, efetivamente. a atividade fiscalizadora não é
plenamente desenvolvida;
d) alguns gerentes de agencias do Banco do Brasil preocupam-se
ptimordialmente com a manutenção do cliente - o armazenador - que, muitas vezes, representa
grande volume de movimentação de recursos, caracterizando-se, assim, o ato de
fiscalização muito mais como uma visita;
e)a COMAS é omissa com relação á fiscalização dos estoques em EGF. descumprindo
o item 4 da sedo 1 do capitulo 4 do Manual de Crédito Rural (MCR),
O o Banco do Brasil questiona algumas normas e procedimentos expedidos
pela CONAB para fiscalização dos estoques por considera-los inexeqüiveis ou de dificil execução;
g) a própria CONAB, quando realiza fiscalização, admite faltas de produtos, o que
pode vir a inviabilizar o 'Contrato Quebra Zero'
16.
Exemplos de fiscalizaçáo deficiente de estoques cobertos pela PGPM puderam ser
observados pela equipe, em unidades arrnuenadoras no Rio Grande do Sul e Goiás. Nesses Estados
foi possivel constatar a falta de 97.66012 kg de arroz em EGF, no primeiro, e a venda
irregular de 5.800 kg de milho vinculados a EGF do Banco do Brasil e 3 927.749 kg de milho
pertencentes á COMAS, no segundo.
III - DOS PROBLEMAS DA ÁREA DE COBRANÇA
17.
Apontada pela equipe como uma das áreas mais criticas na CONAB, a atividade de
cobrança veto juntar-se à armazenagem para formar o quadro caótico da administração dos estoques
públicos. .
IS. O total de créditos junto aos armazenadores, informado pela CONAB, à época da
auditoria, montava a US$ 100 milhões. Essa quantia corresponde aos processos já valorados,
representando 59% do total em aberto.
19.
Somente em abril do corrente ano, foi criado um órgao especifico com a objetivo
de agilizar a cobrança (Coordenadoria de Cobrança . COORC). no ambito da Diretoria de Finanças.
Até então, os processos ficavam tramitando pela Companhia sem solução definitiva.
20.
Em que pese o significativo esforço despendido pela COORC. em ação conjunta com a
Procuradoria Geral da COMAS (PROGEL detectou a equipe que a carencia de recursos humanos e materiais alo perrnite que a atividade de cobrança seja desenvolvida com a necessária agilidade.
Alão disso, a própria burocracia da Companhia faz com que a dificuldade de comunicação
entre funcionários do mesmo nivel, de áreas diferentes, atrase o andamento dos processos.
21. Surge enato agravante do problema o fato de não serem aplicadas penalidades
administrativas imediatas, levando aos armazenadores a certeza de que a inadimplancia não traz
qualquer implicado de peso.
Além dos problemas acima apontados, a equipe relacionou alguns outros vinculados
22.
à atividade de cobrança na COMAS:
a) parte significativa dos valores em cobrança referem-se a entidades com deficiente
capacidade de pagamento;
b)o furto de informações e tomada de decisões do procedimento de cobrança
é, ainda, bastante lento, impedindo que a COMAS possa atuar prontamente face a atos de desvio e
negligência praticados por armazenadores, como demonstrado nos tens 95 a 123 do relatório;
c) existe grande conflito entre a COMAS e o Banco do Brasil, prejudicando toda a
sistemática de controle dos estoques públicos, decorrente, principalmente, da falta de um
instmmanto que defina com clareza as atribuições e responsabilidades de cada uma das partes.
d)observa-se o perdas de dividas aos armazenadores sem fundamento legal,
e)há celebração de contratos e aditivos com evidentes danos á Companhia;
O a perda de tempo com cobrança de valores irrisórios, como os do Processo a°
2060/93, onde se cobra da CASEGO importância de CRS 280,00. referente a perda de 4 Kg de
feijão, quando aquela Companhia, tem créditos significativos junto aos armazenadores,
g)a Auditoria Interna da CONAB não atua no controle do conteúdo dos processos
de cobrança de perdas em armazenagem;
h)a venda, pela CONA13. dos produtos depreciados. cobertos pelo 'Contrato Quebra
Zero', prejudica, muitas vezes, a cobrança judicial encaminhada pelo Banco do Brasil, rlém
de buseficiu armar:nade. es negligentes;
i) a Procuradoria-Geral da COPIAS, que tombem tem atuação de peso na atividade
de cobrança, apresenta carência significativa de recursos humanos e materiais.
prejudicando sensivelmente sua colaboração no processo.
IV - DAS PROPOSTAS DA EQUIPE DE AUDITORIA
23. A equipe apresenta, em conclusão, às f 109/115. proposta ao E Tribunal no sentido
de que sejam feitas determinações, recomendações, audiências prévias e instauração de tomadas
de contas especiais, nos termos do disposto no Capitulo VII do relatório.
V. CONCLUSÃO
24. O bem elaborado relatório da briosa equipe de auditoria, que consolida Stll trabalho de
campo com o das 14 IRCEs que participaram do mesmo nos respectivos Estados traz ao conhecimento
desta Corte fatos assustadores, reveladores dos graves problemas gerenciais que se acumulam na
CONAB, ern decorrência do descaso das sucessivas administrações da empresa e das então
CFP e C1BRAZEM para com o patrimbnio público.
Foram apurados numerosos casos de gravissimas irregularidades na manutenção e
25.
fiscalizado dos estoques públicos de alimentos, valendo destacar
- a CONAB dispõe de 350 unidades annazenadoras próprias, mas utiliza apenas 113,
estando as restantes 237 desativadas ou cedidas a terceiros A maioria das 237 é mal localizada com
relação ás zonas produtoras ou ao mercado consumidor e encontra-se em precário estado de
conservação ('63);
- ao mesmo tempo em que a COMAS mantém ociosa a maioria dos seus armazéns,
gasta milhões de dólares anualmente com armazenagem dos estoques públicos em cerca de 576
instalações particulares. numerosas delas de propriedade de Parlamentares (f.66).
- elevado desperdicio de recursos públicos com complexos annazenadores e
equipamentos desativados, abandonados e em adiantado estado de deteriorado (f63 a 66);
prejuizos de milhões de dólares decorrentes do desvio de estoques por parte dos
armazenadores, queima de produtos deteriorados, pagamento indevido de tua de armazenagem e
omissão ou lentidão na cobrança das dividas de armazenadores infrais;
- fiscalização insuficiente e insatisfatória dos estoques públicos por pare da
alaantesco prejuizo ao Tesouro Nacional pelo
CONAB e do Banco do Brasil, resultando em
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apodrecimento e desvio de alimentos, importando em-pe
- rdas em I 749 399 toneladas de grãos sã no
perio4o de 1987 a agosto de 1993 Somente em 7 cidades do !aio Grande do Sul, por exemplo,
foram desviadas em 1993 97 669 toneladas de arroz, proporcionando apropriado indébita pelos
armazenadores, da ordem de USS 19,5 milhões gen a 70).
- os créditos da COPIAS, decorrentes de pardas por desvio de alimentos, somam
atualmente cerca de USS 180 milhões, A cobrança desses créditos é feita com pouco zelo em
processos que levam até mais de cinco anos para serem cobrados. Muitos dos devedores são
Parlamentares . Deputados e Senadores (f.74 a 76)
26.
O evidente estado de calamidade na gestão dos estoques públicos pela CONAB,
aliado à inexistência de uma politica governamental que defina diretrizes e metas especificas
para a área de armazenamento - como detecta a equipe de inspeção (f.66) - mostra a necessidade
urgente de o Governo rever a decisão de gastar anualmente milhões de dólares com a politica de
estoque regulador, em face de prioridades sociais mais relevantes
27.
Essa revisão de turnos toma-se até obrigatória diante da realidade de que a
COMAS não cumpre suas funções com economia,
eficiência e eficácia. Está claro que a
estocagem de alimentos e a venda destes mediante leilões periódicos, como arma para deter a
tendéncia altista de preços, não tem sortido resultado satisfatório. pois a inflado tem se revelado
mais alta no mercado de alimentos.
Ante todo o exposto, concordando, em pane, com as propostas
alvitradas pela
equipe de analistas desta Casa, á qual parabenizamos
pelo excelente trabalho produzido,
submetemos o presente relatório á deliberação do Egrégio Plenário, com proposta no sentido de:
1 'recomendar á Companhia Nacional de Abastecimento-COMAS que:
1 - proceda á urgente revisão de todos os processos de perdas em armazenagens,
identificando e impugnando os que não contiverem todos os documentos necessários
para fundamentar qualquer absorção de perdas a titulo de quebra técnica ou rebaixamento de
umidade, identificando os responsáveis e adotando as providências para o ressarcimento do
prejuízo;
2 - não comercializa produtos depreciados que estejam amparados pelo contrato
'quebra zero', vez que tal procedimento, além de inviabilizar a ação judicial já ajuizada ou a ser
proposta pelo Banco do Brasil. dificulta o recebimento, por essa Companhia, da
totalidade dos créditos correspondentes ao valor do produto em boas condições;
3 - estude mecanismo com vistas a permitir que todas as reanálises de processos
relativos à cobrança de perdas em armazenagem, que impliquem aumento do prejuízo a ser
absorvido pela COMAS, sejam homologadas pelo Diretor de Operações da Companhia;
4 - verifique a possibilidade de que os processos de cobrança
sejam
abertos
diretamente pela Coordenadoria de
Cobrança - COORC,
que os encaminhará
ao
Departamento de Estoques Governamentais - DEPEG para a análise inicial, devendo ser
mantido rigido controle sobre os mesmos, principalmente quanto aos prazos estabelecidos pela
Resolução n°30, de 06.05.93;
5 - inclua a atividade de cobrança mo seus planos anuais de auditoria,

6 - veja a possibilidade de acelerar o programa de privatizado de unidades
armaunadoras, mantendo em sua propriedade apenas aquelas consideradas como
'estratégicas", aplicando parte desses recursos na recuperação dos citados armazéns;
7 - estude a oportunidade de adotar providencias com vistas À conclusão da
Unidade Armazenadora de Chapadao do Sul-MS a do graneUiro de
Uberlindia-MG, bem como a recuperação do Complexo Annazenador/Beneficiador do Rio
Formoso-TO e do Silo 'Búfalo' de Cambé-PR;
8 - estude mecanismo para determinar os indicas adequados a cada produto es
cada região do pais, para o calculo do pagamento da sobretaxa dos contratos "Quebra Zero";
9 - estude a viabilidade de dotar as Chefias das Unidades Armaunadoras de
maior autonomia e flexibilidade administrativa, com vistas a aperfeiçoar o processo de
negociado com os clientes dessas UA's, principalmente com os produtores rurais, inclusive com
a possibilidade de alterar o seu horário de funcionamento, durante o periodo da safra, objetivando
melhorar o nivel de atendimento aos seus clientes e, por conseqõência, aumentar o índice de
ocupado dos armazéns próprios;
10 - verifique a possibilidade de reforçar a sua área de cobrança com o retomo à
Procuradoria-Geral da COMAS PROGE de todos os procuradores cedidos a outros órgãos,
II - estude a oportunidade de proceder á imediata venda de todos os estoques que
podem ser classificados como "ponta de estoque', conforme definido pela Portaria Interministerial
n* 592, de 10.08.92, segundo as normas previstas nos Regulamentos da Companhia,
12 - estude a forma mais adequada para reestruturar o seu quadro de fiscalização,
aluando mais fiscais nas Superintendèncias Regionais - SUREG's onde há maior concentração de
produtos armazenados, dando-lhes treinamento especifico, inclusive para a formação de
classificadores de produtos de origem vegetal, com vistas a melhorar a fiscalização dos estoques
públicos;
13 - considere a possibilidade de dar total prioridade á área de cobrança de seus
créditos junto às empresas de armazenagem, alocando mais recursos humanos e materiais para a
COORC e PROGE, dendo-lhes o adequado treinamento.
14 -juntamente com o Banco do Brasil, estude a viabilidade de celebração de um
novo contrato para a execução da Politica de Garantia de Preços Minimos PGPM, definindo
objetivamente as atribuições e responsabilidades de cada uma das partes, bem corno as
penalidades em caso dc descumprimento das cláusulas avençadas, submetendo-o á supervisão da
Secretaria de Politica Agracia do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária e da Secretaria de Politica EconóMica do Ministério da Fazenda;
II - determinar á Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB que.
1 - ajuize, no máximo em trinta (30) dias, a ação para a indenizado dos prejuizos
causados pela Alterosa Armazéns Gerais Ltda., tendo em vista a enorme quantidade de recursos
investidos na unidade e o evidente descaso da empresa arrendatária para com o patrimônio da
arrendaste (processo n'361/88-CIBRAZEM);
2 - adote as providências necessárias ao exato cumprimento do contrato de
locado firmado com o empresa TERMINAL PESQUEIRO DE SANTOS LTDA. (TPS).
tendo em vista a inadimplencia da citada empresa, com a promoção da recuperação das perdas e
danos causados pela mesma nos termos do disposto no art.45, Parágrafo 2*, da Lei a°
8.443/92 (processo n' 222/89);
3 - instaure sindirlincia para identificar e responsabilizar os procuradores
361/88
e demais funcionários que contribuiram para a paralisaçào do processo C1BRAZEM
durante o período de 16.07.92 a 27.03 93;
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4 - remeta os recessos da AGP-Arrnazéns Paraiso Lida n's 1206/89, 1596/91 e
2296/91, á Policia Federal, par, pabenura de inquérito policial e posterior envio ao Ministério Público
para que, se for o caso, seja ob. tecida a denúncia (processo e 1206/89);
5 - efetue a cobrança dos valores pagos indevidamente à AGP-Armazens Gerais
Paralso Lida, a findo de taxa de armazenagem e ad valerem, identificados no processo e
1596/91, ficando aquela empresa descredenciada enquanto subsistirem seus débitos junto a essa
companhia, nos termos do item 4 do titulo 14 do MOPM,
111 - seja determinada a promoçâo das seguintes audiências prévias, de acordo com •
o inciso II do ar!.-!) da Lei n° 8943/92, combinado com o inciso III do art.188 do Regimento
Interno deste Tribunal, com vistas à aplicaçào da multa prevista no inciso 111 do an.58 daquela Lei,
combinado com o inciso III do art 214 do Citado Regimento, observados os limites permitidos tia
legislação então vigente;
a) através da CONAB;
I - dos Srs PAULO ROBERTO CUNHA GILBERTO DAUD, CÉLIO
BROVINO PORTO, WILSON BRANDI RONIÃO, ex-Presidentes da CONAB, para que
apresentem
junificativu pelo penado (16 07 92 a 27.03.93) em que o processo
CIBRAZEM
361/88 esteve paralisado na antiga Procuradoria
Jul'elica
(PROJU),
retardando
o ressarcimento dos prejuizos sofridos pela Companhia (processo n • 361/88 CIBRAZEM);
2 - dos Srs. GILBERTO DAUD, CÉLIO BROWN° PORTO, WILSON
BRANDI ROMÃ°, ALEX GONÇALVES DOS SANTOS, ANTÔNIO FELIX DOMINGUES,
ex-Presidentes da CONAB, do Sr IVAN GUANA1S DE OLIVEIRA, ex-Diretor-Financeiro e dos
Ser CLÁUDIO BRAGA R FERREIRA e NELSON RIBEIRO NEVES, eu-Diretores de Operações
dos empregados ou ex-empregados WILLIAM DE SOUZA JOTA, FRANCISCO OLAVO
V DE SOUZA e LAFA1ETE FERNANDES DE OLIVEIRA, para que apresentem justificativas pela
omissão e lentidão na cobrança dos débitos da CUIABASA • Armazéns Gerais Lida, implicando
eis prejuízos para a CONAB (processo n° 0920/88 - CFP),
3 - do Sr. GILBERTO DAUD, Presidente da CONAB á época da celebração do
aditivo (03 0992), e do Sr LAETE CODONNO, então Diretor de Administração, para que
apresentem , justificativas pela celebração do termo aditivo que em nada beneficiou a CONAB e a
não exigência do adimplernento contratual por parte da TPS Lida, em prejuizo da Companhia
(processo n° 222/89);
4 - do Sr. NELSON RIBEIRO NEVES, es-Diretor de Operações da CONAB e do
Sr WILLIAM DE SOUZA JOTA, es-Gerente do DEPEG, para que apresentem justificativas pela
demora na tramitação do processo de cobrança da firma AGESP-ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
com prejuizos para a CONAB (processo n° 1394/93);
5 - do Sr. VILMONDES OLEGÁFUO DA SILVA, ex-Gerente do
• Departamento de Comercialização da CONAB, para que apresente justificativas pelo
redirecionamento indevido de 198.570 Kg de arroz, da AG-NORTE para o armazém da CAPPOL,
afrontando o ATO DE DIREÇÃO DIRA13/D1ROP/DIFIN n° 01/92 (processo n° 14031/93),
6 - do Sr CLÁUDIO BRAGA RFERREIRA, ex-Diretor de Operações da
CONAB, para que apresente justificativas pela não adoção das medidas judiciais aplicáveis ao
processo de cobrança da COOPERATIVA VITIV1NiCOLA EMBOABA LTDA, implicando
prejuizos para a CONAB (processo n°0787/92);
7 - do Sr FRANCISCO OLAVO B DE SOUSA, ex-Gerente da DIFES da
CONAB. Rara que apresente justificativas pela retenção do processo de cobrança da firma
JIARMAZENS DE CEREAIS LTDA, em sua Divisào. por 22 meses sem tomar nenhuma

providência
6694/91);

aplicável

ao caso,

implicando prejuizos para a CONAB (processo

na

8 - dos Srs. GILBERTO DAUD, ex-Presidente da CONAB e IVAN GUANAIS DE
OLIVEIRA, ex-Diretor de Operações, para que apresentem justificativas pela celebração de
acordo com a AGP - Armazéns Gerais Paraiso Ltda. em 300992. que simulou remoção de produtos
desviados (processo n°1206/89);
9 - do Sr. MARCELO MONTEIRO SOARES, ex-Diretor de Administração da
CONAB, para que apresente justificativas pela Mo implementação das
recomendações da Comissão de Sindicancia instituída pela Panaria 892/90/DIRÃO, implicando
prejuizos para a CONAB (processo n° 0514/90);
10 - do Sr. PAULO ROBERTO CUNHA, ex-Presidente da CONAB, para que
apraserite justificativas pelo longo periodo (26 07 91 a 05 05 92) em que, alias abandonado o
Complexo Annazenador do Rio Formoso. a CONAB não providenciou as medidas de
ressarcimento cabíveis, retardando a indenização dos danos sofridos pela Companhia e
agravando-os (processo n°361/88);
II - do Si. PAULO ROBERTO CUNHA, ex-Presidente da CONAB, para que
apresente justificativas pela nào adoção das medidas judiciais eabiveis no desaparecimento de
424.800 litros de vinho depositados na COOPERATIVA VITIVINiCOLA EMBOADA LTDA,
implicando prejuizos para a CONAB (processo n° 0787/921.
12 - dos Srs. JOÃO MAURO BOSCHERO, PAULO ROBERTO CUNHA,
az-Presidentes da CONAB, dos Srs. SILVIO FELIX DE OLIVEIRA, IRIS PEDRO DE
OLIVEIRA, ex-Diretores Financeiros e do Sr NELMAR DE CASTRO BATISTA,
ez-Diretor de Operações, para que apresentem justificativas pela omissão e lentidão na
cobrança dos débitos da CUIABASA - Armazéns Gerais Lida, referente ao processo e
0920/88, implicando prejuizos para a CONAB,
13 - dos Srs. NELMAR DE CASTRO BATISTA, ex-Diretor de Operações da
CFP, SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO. ex-Chefe Substituto da D10EF, WILLIAM DE
SOUZA JOTA, ex-Superintendente da SUCRE/CFP e NILO JOSÉ PRETTO, ex-Superintendente
Substituto da SUCRE/CFP, para que apresentem justificativas por terem determinado,
expressamente, a continuidade do pagamento das taxas de armazenagem à CUIBASA - Armazéns
Gerais Ltda, referente ao processo n° 0920/88. após o Banco do Brasil ter identificado a
• inexistência do produto armazenado, implicando prejuizo para a CONAB;
b) através do Banco do Brasil:
I - do Superintendente Estadual do Banto do Brasil S. k. no Estado de Minas Gerais,
EUSTÁQUIO WAGNER GUIMARÃES GOMES, para que apresente justificativas pela não
observáncia do item 2 do titulo 9 do MOPtvl, autorizando a realização de EFG/Cov caril
produtos depositados na firma ARMAZÉNS GERAIS PRIMAVERA LTDA, que se encontrava
descredenciada pela CONAB, conforme Carta SUREGnsiGIN° 6662, de 160993.
93.
IV - determinar, sob pena de responsabilidade solidária de seus dirigentes, a
instauração de tomada de contas especial, de acordo com o Parágrafo 1° do an 8° da Leio' 8.443/92,
combinado com o Parágrafo I" db ar!. 142 do Regimento Intento do TCU.
a) á CONAB:
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I - dos Srs. IVHALEM BATISTA MOREIRA, es-Diretor de Operações da
CIBRAZEM, e ALBERTO JOSÉ NOGUEIRA ARAÚJO, eu-empregado daquela Empresa, pela
redução do valor do pagamento proposto pela firma ALTEROSA ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
para locaçào do Complexo Armazenador do Rio Formoso (processo n°361/88):
2 - dos empregados ou ex-empregados MARCELO LINS FAUSTINO,
MÁRIO RIBEIRO, FRANCISCO SALES DE MEDEIROS,
REGINA
SILVIA

A M VIEIRA, RAIMUNDO N A PACHECO, FRANCISCO OLAVO B.DE SOUSA e outros que
porventura venham a ser responsabilizados pelo perdão indevido de 678.876 Kg de milho em
grãos, safra 85/86. á ARCECrO. ao valor, à época. de CrS 5 756.868,48, equivalentes a cerca de
USS 80,000.00 (processo 1655191);
3 - dos empregados ou ex-empregados SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO.
GERALDO PINHEIRO MARRA WILLIAM DE SOUZA JOTA e outros que porventura
venharn a ser responsabilizados, pela reduçào. em 173.265 kg de soja, do valor a ser
indenizado pela CUIABASA-Anitazens Gerais Lida (Processo n°3692/86).
4 - dos empregados ou az-empregados SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO,
GERALDO PINHEIRO MARRA, WILLIAM DE SOUZA JOTA e outros que porventura
venham a ser responsabilizados, pela redução em 29.833 kg de soja, do valor a ser
indenizado pela CUIABASA-Armazéns Gerais Lula (Processo n' 5557186),
5 - dos empregados ou es-empregados JUDITH LEANDRO FERREIRA (Técnica
da SUPES/DIACE, em 11 02 88), JOSÉ MESSIAS DE ASSUMPÇÃO (Chefe de Divisão da
SUPES/DIACE em II 0288), SALUSTIANO RODR1GUES DE BIUTO (Chefe Substituto da
DICEF, em 13 0988), WILLIAM DE SOUZA JOTA (Superintendente da Sucre, em
110988)
88) e outros que porventura venham a ser responsabilizados pelo perdão indevido á
CUIABASA de 665.040 kg de anal em casca, safra 84/85, ao valor, á época, de CrS 10.487.680,80,
equivalentes a cerca de US$ 83,000.00 (Processo 7080/871;
6- dos Srs GILBERTO DAUD, ex•Presidente da CONAB. e IVAN GUANAIS DE
OLIVEIRA, ex•Diretor de Operações, pela não cobrança de devolução de taxa de
armazenagem paga indevidamente à AGP-Armazens Gerais Paraiso Lida, que desviou 8.795.493 kg
de milho (processos es 1206/89 e 1596/91),,
b) ao Bancado Brasil:
1 - do Gerente-Geral da Agência desse Banco em Centralina-MG, MIGUEL F.
OLIVEIRA FILHO e outros que porventura venham a ser responsabilizadas, pela
transferencia de 324.650 kg de milho, safra 91/92 de EGF/Cov para AGF, mesmo sabendo que
aquele produto estava sob suspeita de desclassificação;
V - determinar ao Banto do Brasil 5 A. que'
1 - forneça á CONAB as informações relativas à quantidade, armazém e
localização dos produtos em EGF/F-special, uma vez que são considerados estoques
reguladores, conforme o an 4° da Panaria Interministerial n° 657, de 10.07.91, e que aquela
Companhia precisa se programar para receber esses estoques, quando de sua aquisição pelo
Governo Federa);
2- oriente as Agências que operam com crédito rural no sentido de não contratarem
EGF com produtos estocados em armazéns não credenciados pela CONAB, sob pena de serem
responsabilizadas pela remoção para outro armazém credenciado,
3 - oriente as Agências onde existam operações com EGF 'em ser a fazer um
rigoroso levantamento fisico de todas as garantias (produtos), informando ao Banco. Central do
Brasil e à CONAB todas as irregularidades. encontradas, de acordo com o item 5 da seção 1 do
capitule 4 do MCR, bem como ajuize as respectivas Ações de Depósito nos casos ido
resolvidos administrativamente, nos prazos previstos na cláusula Décima-Oitava do contrato
'Quebra Zero';
VI - recomendar á Secretaria de Politica Agrícola do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária que
defina o preço de abonara e demais condições de
venda dos produtos
nos
leilões,
conforme estabelecido no an.6° da Ponaria
Interministerial n° 391, de 30.07.93.
VII - recomendar ao ame Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da .
Reforma Agrária que agilize a constituição da Comissão criada pela Portaria ri° 428, de 18.08.93,
publicada no DOU de 20.08 93, com o objetivo de proceder, num prazo de 30 dias, à revisão da
legislação e das normas que disciplinam a formação e a liberação de estoques públicos;
VIII - encaminhar cópia do Relatado de Auditoria Operacional à CONAB e ao Banco
do Brasil para as medidas cabiveis;
IX - encaminhar cópia da Decisão que vier a ser proferida pelo E. Tribunal, bem
como do Relatório e Voto que a fundamentar.
1 - á Presidência da Republica e á Comissão de Agricultura da Câmara dos
Deputados para conhecimento,
2 - aos Srs. Ministros de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforrna
Agrária e da Fazenda para efeito de supervisão ministerial.
3 - à Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB e ao Banco do Brasil S.A.
para as medidas cabiveis;
4- ao Conselho de Segurança Alimentar - CONSEA para conhecimento:
5 • ao Deputado Federai Augusto Carvalho, Coordenador da Comissão Externa
destinada a acompanhar os fatos relacionados as denúncias veiculadas pela imprensa sobre a
perda de estoques alimenticios, para conhecimento,
10 - determinar à Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB e ao Banco do
Brasil S A. que, no prazo de 90 (noventa) dias, informe a este Tribunal sobre a implementação das
medidas aqui sugeridas;
XI - incluir no Plano de Inspeções e Auditorias do primeiro semestre de 1994 a
execuçào da segunda etapa desta Auditoria Operacional, conforme o item 8.) da Decisão n°
370193-Plenário, abrangendo as atividades de comercializaçào de estoques da Politica de Garantia
de Preços Minimos - PGPNI, estoques estratégicos, atividades da Rede SOMAR, além da área de
remoção de estoques, a ser executada pela 8' 1GCE em coordenação com as IRCEs que participaram
da 1. etapa.
VOTO
Este Plenário, na Sessão de 11 setembro último, determinou á 8 IGCE que, em
coordenação com as Inspetorias-Regionais, realizasse Auditoria Operacional na Companhia Nacional de
Abastecimento-CONAB, com abrangencia a todos os Estados onde houvesse representação da referida
Companhia, com vistas á adequação de normas operacionais mais eficientes, relativas aos estoques
reguladores do Governo, envolvendo o seu adequado armazenamento, compra e comercialização,
incineração do inaproveitivel 005 critérios de fixação de preços minimos.
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2 Determinou, ainda, que as Inspetorias-Regionais do Nordeste acompanhassem toda a
etapa de distribuição dos produtos da chamada cesta basica e que a auditoria privilegiasse, inicialmente.
a investigação no que concerne ao armazenamento, ficando as outras áreas para posterior avaliação.
3 Trago a este Plenário Relatório Parcial da Auditoria Operacional realizada nas áreas de
armazenagem e cobrança, abrangendo a sede e quatorze wperintendencias regionais (sures) da
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB.
4. A auditoria foi realizada no penedo de II 10 a 30 1 I 93, logo, em cerca de 50 dias,
abrangendo as atividades desenvolvidas a panir de 1991, quando da criação da CONAB. pela fusão da
CIBRAZEM. CFP e COBAL. embora muitos dos processos examinados tenham abrangido peitado
anterior àquela fusão.
5
Os trabalhos de auditoria foram executados por equipes de analistas de treze InspetoriasRegionais e pelo grupo de coordenação constituído por très analistas da 8' IGCE e da SAUDI A

• IRCE/GO compareceu com duas equipes. urna desenvolveu os trabalhos na SUREG/GO e a outra na
SUREG/TO.
6.
Mais uma vez apresento a este Plenano unt excelente trabalho, relatado de alta qualidade
técnica, que evidencia a perfeita sintonia de um verdadeiro esforço de equipe. confirmando um bom
entrosamento entre analistas da Sede cornos das Inspetorias•Regionais deste Tribunal, revelador, ainda,
da qualidade, serenidade e dedicação dos servidores do TCU
A Equipe de Auditores, em seu relatado. conclui que uma das causas da deficiente gestão
7.
dos estoques reguladores do governo. responsacel por inumaras denuncias de deterioração de alimentos,
que tanto indignou a opinião publica brasileira, notadamente em face do grande contingente da
população que vive na mais completa miséria, se deve a má administração da CONAI3 que, desde a sua
criação, já teve 8 presidentes e 25 diretores, o que revela urna total falta de continuidade dos projetos
Pelo que se observa do Relatório. constata-se o seguinte
8.
8.1 - que a CONAB foi instalada em 01 0191. a punir da fusão de três empresas
governamentais (COBAL, CPF e CIBRAZEM). e delas herdou as funções, o património, o quadro de
funcionários, a cultura organizacional e passivos de diferentes naturezas,
8.2 - que o processo de fusão foi conduzido apressadamente, gerando na nova entidade
alguns problemas organizacionais, como a (nexiatência de Regimento Interno, Regulamento de Pessoal e
Nomias Operacionais adaptadas ao contexto da Companhia unificada.
8.3 - que a Companhia, já no seu primeiro ano de existencia. seio estar ainda
adequadamente estruturada, envolveu-se em complexas e volumosas operações de aquisição de
produtos nos mercados interno e esterno, com vistas a formação e manutenção de estoques reguladores
do Governo Federal; e
8.4 - a falta de entrosamento e sincronia entre a CONAB. Banco do Brasil e demais
entidades responsáveis pela gestão dos estoques reguladores do Governo Federal que se insere corno
um dos elos importantes da Política Agricola e do Abastecimento - o que. como se viu, constitui-se
num ponto muito sensivel e preocupante, tanto do ponto de vista da necessária visibilidade quanto da
adequação de normas operacionais eficientes e que resguardem o interesse público
Assim, acolho os pareceres e Voto no sentido de que este Tribunal adote a decisão que
ora submeto à apreciação deste Planado.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1993
MARCOS vIN/C/OS VILAÇA
Ministro—Relator
DECISÃO N• 581/93 - TCU PLENA=
I. Processo TC-012.309/93-1
2. Classe V. Assunto: Relatório de Auditoria Operacional
3. Responsável: Brazilio de Araújo Neto
4. Orgia: Companhia Nacional de Abastecimento . CONAB
5. Relatos; Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Não atuou
7. órgão de Instrução: 8' IGCE
8 Decisão O Tribunal Pleno, ante as razões exposta pelo Relatos, decide, com fundamento no inciso II
do art. I' do Regimento Interno:
8 1 determinar á Companhia Nacional de Abasecimento-CONAB que
I - proceda à urgente revisão de todos os processos de perdas em armazenagem,
identificando e impugnando os que não contiverem todos os documentos necessários
para fundamentar qualquer absorção de perdas a titulo de quebra técnica ou rebaixamento de
umidade, identificando os responsáveis e adotando as providencias para o ressarcimento do
prejuízo;
2 - não comercializa produtos depreciados que estejam amparados pelo contrato "quebra
zero', vez que tal procedimento, além de inviabilizar a ação judicial já ajuizada ou a ser proposta
pelo Banco do Brasil, dificulta o recebimento, por essa Companhia, da totalidade dos
créditos correspondentes ao valor do produto em boas condições.
3 'estude mecanismo cont vistosa permitir que todas as reanálises de processos relativos á
cobrança de perdas em armazenagem, que impliquem aumento do prejuizo a ser absorvido
pela CONAB, sejam homologadas pelo Diretor de Operações da Companhia.
4 - verifique a possibilidade de que os processos de cobrança
sejam
abertos
ao
diretamente pela Coordenadoria
que os encaminhará
de
Cobrança - COORC,
Depanamento de Estoques Governamentais • DEPEG para a análise inicial, devendo ser
mantido dgido controle sobre os mesmos, principalmente quanto aos prazos estabelecidos pela
Resolução n° 30, de 50059);
5- inclua a atividade de cobrança em seus planos anuais de auditoria.
6 - veja a possibilidade de acelerar o programa de privatização de unidades
armazenadoras, mantendo em sua propriedade apenas aquelas consideradas como
"estratégicas", aplicando parte desses recursos na recuperação dos citados armazéns.
7 - estude a oponunidade de adotar providências com vistas á conclusão da Unidade
Armazenadora de Chapado do Sul-MS e do graneleiro de Uberlándia-MG.
bem como a recuperação do Complexo Armazenador iBeneficiador do Rio Fonnoso•TO e do Silo
'Búfalo' de Cambe-PR.
8 . estude mecanismo para determinar os indicas adequados a cada produto e a cada
região do pais, para o cálculo do pagamento da sobretaxa dos contratos "Quebra Zero'.
9 - estude a viabilidade de dotar os Chefias das Unidades Armazenadoras de maior
autonomia o flexibilidade administrativa. com vistas a aperfeiçoar o processo de negociação
com os clientes dessas UA's. principalmente com os produtores rurais, inclusive com a
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possibilidade de alterar o seu horário de funcionamento, devim o penado da safra objetivando
melhorar o nivel de atendimento aos seus clientes e, por consequência aumentar o índice de
ocupação dos armazéns próprios.
10 - verifique a possibilidade de reforçar a sua arco de cobrança com o retomo à
Procuradoria-Geral da CONAB • PROGE de todos os procuradores cedidos a outros órgãos,

II - estude a oportunidade de proceder a imediata venda de todos os estoques que podem
ser classificados como 'ponta de estoque', conforme definido pela Portaria line:ministerial n'
592, de 10.08.92, segundo as normas previstas nos Regulamentos da Companhia;
12 - estude a forma mais adequada para reestruturar o seu quadro de fiscalização, atacando
mais fiscais nas Superintendências Regionais. SUFtEG's onde há maior concentração de produtos
armazenados, dando-lhes treinamento especifico, inclusive para a formação de
classificadores de produtos de origem vegetal, com vistas a melhorar a fiscalização dos estoques
públicos;
13 'considere a possibilidade de dar total prioridade á área de cobrança de seus créditos junto
ás empresas de armazenagem, alotando mais recursos humanos e materiais para a COORC e
PROGE, dando-lhes o adequado treinamento,
14 'juntamente com o Banco do Brasil. estude a viabilidade de celebração de um novo
contrato para a execução da Politica de Garantia de Preços isdinimos - PGPM, definindo
objetivamente as atribuições e responsabilidades de cada unta das partes, bem como as
penalidades em caso de descuroprirnento das cláusulas avençadas, submetendo-o á supervisão da
Secretaria de Politica Agticola do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária e da Secretaria de Politica Econômica do Ministério da Fazenda.
ti ajuize no máximo em trinta (30) dias, a ação paras indenização dos prejuizos causados
pela Alterou Armazéns Gerais Lida, tendo em vista a enorme quantidade de recursos
investidos na unidade e o evidente descaso da empresa arrendatária para com o património da
arrendante (processo n° 361/88-CIBRAZ EM),
16 . adote as providências necessárias ao exato cumprimento do contrato de locação
firmado com a empresa TERMINAL PESQUEIRO DE SANTOS LTDA. (TPS), tendo
em vista a inadimplencia da citada empresa, coei a promoção da recuperação das perdas e danos
causados pela mesma nos termos do disposto no ao 45, Parágrafo 2°. da Lei n° 8.443/92
(processo n° 222/89),
17 - instaure sindicância para identificar e responsabilizar
os procuradores e
demais funcionários que contribuiu'', para a paralisação do processo CIBRAZEM
361/88 durante
o periodo de 16.07.92 a 27.03.93;
18 - remeta os processos da AGP-Armazéns Paraiso Lida n's 1206/89. 1596/91 e 2296191. à
Policia Federal, para abertura de inquérito policial e posterior envio ao Ministério Público para que,
se for o caso, seja oferecida a denuncia (processo n° 1206/89), e
19 - efetue a cobrança dos valores pagos indevidamente á AGP-Annazéris Gerais Parais°
Ltda, a titulo de taxa de armazenagem e ad valorem, identificados no processo n° 1596191,
ficando aquela empresa descredenciada enquanto subsistirem seus débitos junto a essa
companhia, nos termos do item 4 do titulo 14 do MOPM.
8.2. determinar a promoção das seguintes audiências. prévias, de acordo com o inciso II do
art.43 da Lei n' 8.443/92, combinado com o inciso III do art.I88 do Regimento Interno deste
Tribunal, com vistas à aplicação da multa prevista no inciso III do art.58 daquela Lei, combinado
come inciso 111 do art.214 do citado Regimento, observados os limites permitidos na legislação
então vigente:
a) através da CONAB:
1 - dos Srs. PAULO ROBERTO CUNHA, GILBERTO DAUD, CÉLIO
BROVINO PORTO, WILSON BRANDI ROMÃO, eu-Presidentes da CONAB, para que
apresentem
justificativas pelo período (16.07.92 a 27.03.93) em que o processo
CIBRAZEM n° 361/88 esteve paralisado na antiga Procuradoria
Jurídica
(PRO11.1),
retardando o ressarcimento dos prejuizos sofridos pela Companhia (processo n° 361/88 CIBRAZEM);

2 - dos Srs. GILBERTO DAUD, CELIO BROMO PORTO, WILSON
BRANDI ROMÃO, ALEX GONÇALVES DOS SANTOS, A.NTONIO FELIX DOMINGUES,
es-Presidentes da CONA.B. do Sr. IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA, ex-Diretor-Financeiro e dos
Srs. CLÁUDIO BRAGA R.FERREIRA e NELSON RIBEIRO NEVES, et-Diretores de Operações
dos empregados ou exiempregados WILLIAM DE SOUZA JOTA, FRANCISCO OLAVO
V.DE SOUZA e LAFAIETE FERNANDES DE OLIVEIRA, para que apresentem justificativas pela
omissão e lentidão na cobrança dos debitas da C121ABASA • Armazéns 'Gerais Ltda. implicando
em prejuizos para a CONAB (processo n° 0920/88 - CFP).
3 - do Sr. GILBERTO DAUD. Presidente da CONAB á época da celebração do aditivo
(0109 92), e do Sr. LAETE CODONHO, então Diretor de Administração. para que apresentem
justificativas pela celebração do termo aditivo que em nada beneficiou a CONAB e a não
exigência do adimplemento contratual por pontada TPS Ltda, em prejuízo da Companhia (processo n'
222/89);
4 - do Sr NELSON RIBEIRO NEVES, ex-Diretor de Operações da CONAB e do Sr.
WILLIAM DE SOUZA JOTA, ex-Gerente do DEPEG, para que apresentem justificativas pela
demora na tramitação do processo de cobrança da firma AGESP-AILMAZÉNS GERAIS LTDA,
com prejuizos para a CONAB (processo n° 1394/93);
5 - do Sr VILMONDES OLEGÁRIO DA SILVA, es-Gerente do
Depanamento
de Comercialização da CONAB. para que apresente justificativas pelo redirecionamento
indevido de 198 570 Kg de arroz, da AG-NORTE para o amuem da CAPPOL. afrontando o
ATO DE DIREÇÃO DIRAII/DIROP/DIFIN 01192 (processo n° 140)1/93);
6 - do Sr CLÁUDIO BRAGA R.FERREIRA. es-Diretor de Operações da CONAB, para
que apresente justificativas pela não adoção das medidas judiciais aplicáveis ao processo
de cobrança da COOPERATIVA VITI VINICOLA EMBOABA LTDA, implicando prejuizos
para a CONAB (processo n° 0787/92).
7 - do Sr FRANCISCO OLAVO /3 DE SOUSA. ex-Cerente da DIFES da CONAB. para
que apresente justificativas pela retenção do processo de cobrança da firma
JJ ARMAZÉNS DE CEREAIS LTDA. em sua Divisão, por 22 meses sem tomar nenhuma
providencia
aplicável
ao caso,
implicando prejuízos para a CONAB (processo
n'
6693/91);
8 - dos Srs. GILBERTO DAUD, ex-Presidente da CONAB e IVAN GUANAIS DE
OLIVEIRA, ex•Diretor de Operações, para que apresentent justificativas pela celebração de
acordo com a AGP Arrnazens Gerais Parais° Lida, en 30 09 92. que simulou remoção de produtos
desviados (processo n° 1206/89);
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9 - do Sr. MARCELO MONTEIRO SOARES. ex-Diretor de Administração da
CONAB, para que apresente justificativas pela não implementação das
recomendações da Comissão de Sindicância instituida pela Portaria 892/901DIRAD, implicando
prculzos para a CONAB (processo e-os 14/90);
10 - do Sr. PAULO ROBERTO CUNHA, ex-Presidente da CONAB, para que apresente
justificativas pelo longo - podado (26.07.91 a 05 05 92) em que, após abandonado o
Complexo Armazenador do Rio Formoso, a CONAB não providenciou as medidas de
ressarcimento cabiveis, retardando a indenização dos danos sofridos pela Companhia e
agravando-os (processo ri° 361/88).
II - do Sr. PAULO ROBERTO CUNHA. ex-Presidente da CONAB. para que apresente
justificativas pela não adoção das medidas judiciais cabiveis no desaparecimento de
424.800 litros de vinho depositados na COOPERATIVA VITIVINICOLA EMBOADA LTDA,
implicando prejuizos para a CONAB (processo n' 0787/92).
•
12 - dos Srs. JOÃO MAURO BOSCHERCL PAULO ROBERTO CUNHA,
eu-Presidentes da CONAB, dos Srs. SÍLVIO FELIX DE OLIVEIRA. RIS PEDRO DE
OLIVEIRA, eu-Diretores Financeiros e do Sr. NELMAR DE CASTRO BATISTA,
eu-Diretor de Operações, para que apresentem justificativas pela omissão e lentidão na
cobrança dos débitos da CUIABASA Armazéns Gerais Ltda, referente ao processo n•
0920/88, implicando prejuizos para a CONAB;
13 - dos Srs. NELMAR DE CASTRO BATISTA, eu-Diretor de Operações da CFR
SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO. ex-Chefe Substituto da D10EF. WILLIAM DE SOUZA
JOTA, eu-Superintendente da SUCRE/CFP e NILO JOSÉ PREITO, ex-Superintendente Substituto
da SUCRE/CFP, para que apresentem justificativas por terem determinado,
expressamente, a continuidade do pagamento das laxas de ammenagem á CUIBASA - Armazéns
Gerais Lida, referente ao processo n° 0920/88, após o Banco do Brasil ter identificado a
inexistencia do produto armazenado, implicando prejuim para a CONAB;
b) através do Banco do Brasil:
1 - do Superintendente Estadual do Banco do Brasil S.A. no Estado de Min.as Geris,
EUSTÁQUIO WAGNER GUIMARÃES GOMES, para que apresente justificativas pela não
observância do itern 2 do titulo 9 do MOPM. autorizando a realização de EFG/Cov com
produtos depositados na firma ARMAZÉNS GERAIS PRIMAVERA L.TDA. que se encontrava
descredenciada pela CONAB, conforme Cana SUREG/MG/N° 6662, de 16.09.93;
8.3. determinar, sob pena de responsabilidade solidária de seus dirigentes, a instauração de
tomada de contas especial, de acordo com o Parágrafo 1° do art.8° da Lei ri° 8.443/92, combinado
com o Parágrafo 1° dó art.142 do Regimento Interno do TCU:
CONAI}:
I - dos Srs. WHALEM BATISTA MOREIRA, • ex-Diretor de Operações da CIBFIAZEM,
e ALBERTO JOSÉ NOGUEIRA ARAÚJO, ex-empregado daquela Empresa, pela redução do
valor do pagamento proposto pela firma ALTEROSA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, para
locação do Complexo Armazenador do Rio Formoso (processo n°361/88):
2 - dos empregados ou ex-empregados MARCELO LINS FAUSTINO. MAPJO
RIBEIRO, FRANCISCO SALES DE MEDEIROS. SILVIA REGINA A.M.V/EIRA,
RAIMUNDO N.A.PACHECO, FRANCISCO OLAVO B.DE SOUSA e outros que
porventura venham a ser responsabilizados pelo perdão indevido de 678.876 Kg de milho eis
grãos, safra 85/86, á ARCEGO. ao valor, á época, de CrS 5 756 868,48, equivalentes a cerca de
USO 80,000.00 (processo 1655/911:
3 - dos empregados ou ex-empregados SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO, GERALDO
PINHEIRO MARRA, WILLIAM DE SOUZA JOTA e outros que porventura venham a ser
responsabilizados, pela redução, em 173.265 kd de soja, do valor a ser indenizado pela
CUIABASA-Arrnazéns Gerais Ltda. (Processo n°3692)86).
4 - dos empregados ou ex-enpregados SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO, GERALDO
PINHEIRO MARRA, WILLIAM DE SOUZA JOTA e outros que porventura venham a ser
responsabilizados, pela redução cm 29.833 kg de soja, do valor a ser indenizado pela
CUIABASA-Armazéns Gelais Ltda. (Processo n . 5557/86),
5 - dos empregados ou cx-empregados JUDITH LEANDRO FERREIRA (Técnica da
SUPES/DIACE, em 11.0288). JOSÉ MESSIAS DE ASSUMPÇÃO (Chefe de Divisão da
SUPES/DIACE. em 11 .02.00), SALUSTIANO RODRIGUES DE BRITO (Chefe Substituto da
D10EF. em 13.09.88). WILLIAM DE SOUZA JOTA (Superintendente da Sucre, em
15.09.88) e outros que porventura venham a ser responsabilizados pelo perdão indevido á
CU1ABASA de 665.040 kg de arroz em casca, safra 84/85. ao valor, a época. de CrS 10 487 680,80,
equivalentes a cerca de US$ 83.000.00 (Processo 7080/87):

6- dos Srs. GILBERTO DAUD, es-Presidente da CONAB, e IVAN GUANA1S DE
OLIVEIRA, es-Diretor de Operações, pela não cobrança de devolução de taxa de
amiazenagem paga indevidamente á AGP-Annazéns Gerais Paraiso Lida, que desviou 8 795.493 kg
de milho (processos d's 1206/89 e 1596/91),
b) ao Banco do Brasil.
1 - do Gerente-Geral da Agencia desse Banco em Centralina-NIG. MIGUEL F.
OLIVEIRA FILHO e outros que porventura venham a ser responsabilizados, peia
transfetencia de 324.650 kg de milho, safra 91192 de EGF/Cov para AGE, mesmo sabendo que
aquele produto estava sob suspeita de desclassificação,
8.4. determinar ao Banco do Brasil 5k que
1 - forneça á CONAB as informações relativas á quantidade, armazém e localização
dos produtos em EGF/Especial, uma vez que são considerados estoques
reguladores.
conforme . o art.4° da Portaria Imerministerial n. 657, de 1007.91. e que aquela
Companhia precisa se programar para receber esses estoques, quando de sua aquisição pelo
Governo Federal,
2- oriente as Agências que operam com credito rural no sentido de não contratarem EGF
com produtos estocados em armazéns não credenciados pela CONAB, sob pena de serem
responsabilizadas pela remoção para outro armazem credenciado;
3 - oriente as Agencias onde eximam operações com EGF 'em ser' a fazer um rigoroso
levantamento (laico de todas as garantias (produtos). informando ao Banco Central do Brasil e á
CONAB todas as irregularidades encontradas, de acordo com o item 5 da seção 1 do
capitulo 4 do Mak, bem corno ajuize as respectivas Ações de Depósito nos casos não
resolvidos administrativamente
nos prazos previstos na cláusula Décima-Oitava do contrato
'Quebra Zero':
8.5. determinar á Secretaria de Política Agncola do Ministerto da Agricultura. do
Abastecimento e da Reforma Agrária que defina o preço de abertura e demais condições de venda
dos 'produtos nos leilões, conforme estabelecido no ao 6' da Portaria Interministerial
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391, de 30.07.93;
8.6. encarecer ao Esmo. Sr Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária que agilize a constituição da Comissão criada pela Portaria n' 428. de 18.08.93, publicada
no DOU de 20.08.93, com o objetivo de proceder, nunt prazo de 30 dias, á revisão da legislação e
das normas que disciplinam a formação e a liberação de estoques públicos;
8.7. encaminhar cópia do presente Relatório, Voto e Decisão:
1 - à Presidericia da República, aos Presidentes das Casas do Congresso Nacional e ao
Presidente da Comissão de Avicultura da Camara dos Deputados para conhecimento;
•
2 - aos Srs. Ministros de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e
da Fazenda para efeito de supervisão ministerial;
3 - ao Conselho de Segurança Alimentar - CONSEA para conhecimento;
4 - ao Deputado Federal Augusto Carvalho, Coordenador da Comissão Externa destinada a
acompanhar os fatos relacionados is denúncias veiculadas pela imprensa sobre a poda de
estoques alimenticios, para conhecimento; e
5- aos Presidentes do Banco do Brasil 5 A e da Companhia Nacional de AbastecinientoCONAB, para as medidas cabivcis.
8.8 determinar á Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB e ao Banco do Brasil S.A.
que, no prazo de 90 (noventa) dias, informem a este Tribunal sobre a implementação das medidas aqui
sugeridas;
8.9. incluir no Plano de Auditorias do primeiro
semestre de 1994 a execução da
segunda etapa desta Auditoria
Operacional, conforme o item 8.3 da Decisão ri*

370/93-Plenário, abrangendo as atividades de comercialização de estoques da Politica de Garantia
de Preços Minirnos PGPM, estoques estratégicos, atividades da Rede SOMAR, além da área de
remoção de estoques, a ser executada pela 8' IGCE cm coordenação com as 1RCEs que participaram
da l' etapa.
9.Ata ri° 64 /93 - Plenário
10.Data da Sessão: 15/12)1993 - Extraordinária.
CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

MARCOS VINIC105 VILACA
Ministro-Re/ator

GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC-016.457/93-5
Natureza: Solicitação.
Unidade: Comissão Parlamentar de Inquérito - CP/ do
Orçamento, conforme sugestão do. Senhor Deputado
Federal VIVALDO BARBOSA.
Ementa: Proposta do alteração da Decisão Plenária n.
497, de 10.11.93, que determinou providencias visando
ao atendimento de solicitação do Senhor Deputado
Federal VIVALDO BARBOSA, membro da CPI do Orçamento,
relativamente à declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
Modificação da diretriz contida no item 8.2.2 da
referida Decisão, para dispensar as CISET's do
encaminhamento ao TCV de copia dos proceneos do
licitações e contratos por elas examinados em
cumprimento da mesma Deliberação. Prorrogação do prazo
anteriormente concedido.
RELATÓRIO
Na Sessão Plenária de 10 de novembro último, ao apreciar a
solicitação em epígrafe, este Colegiado adotou a Decisão n . 497/93,
que, no seu item 8.2.2, determinou à Secretaria do Auditoria deste
Tribunal promovesse:
'8.2.2 - diligencia, por meio do órgão Central do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo, visando O obtenção, no preso
de 15 dias, de parecer conclusivo das respectivas CISETs,
acompanhado de cópia dos processos correspondentes, a respeito da
legalidade, legitimidade e economicidade de todos os contratos
vigentes, de qualquer natureza (ai incluídos os prévios
procedimentos /icitatórios), firmados com as aludidas empresas
[TRATES, QUEIROZ CALVA°, ANDRADE GUTIERREZ, CBPO, CORAR, C.R.
ALMEIDA, SERVAS e OAS) por órgãos e entidades da Administração
Federal, Direta e Indireta, bem como das Administrações Estaduais
e Municipais, estes últimos em razão de transferências de recursos
da União via convénios ou outros instrumentos congêneres..

2. Feita a comunicação de praxe à Secretaria do Tesouro
Nacional - órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder
EXOCUtiVO - vem a SAUDI recebendo da parte de algumas CISET's as
seguintes ponderações:
a) no prazo exíguo concedido 115 dias) será impossível tal
verificação, que demanda exame cuidadoso de toda a documentação
apresentada;
E) o Controle Interno Setorial conta com baixo efetivo de
auditores em seus quadros, estando atualmente envolvido com o
fechamento da programação dos trabalhos de 1993, visando A
elaboração dos pareceres sobre Tomadas e Prestações de Contas a
serem encaminhadas ao TCU;
c) as CISET's receberam ultimamente o encargo de complexas
atribuições repassadas pelo TCU (p. e. Decisões P/enáriae nas
492/93 e 497/93), pela Ouvidoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, Secretaria do Tesouro Nacional e pelos
próprios Ministérios;
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d) no Smbito do Controle
Interno,
há uma reconhecida
carência de técnicos qualificados
na
área de licitações e
contratos;
e) os trabalhos determinados nestes autos compreendem uma
elevada quantidade de contratos, exigindo deslocamentos de
auditores para inúmeras regiões do Pais, a fim de se verificar a
economicidade dos ajustes;
A par disso, esses órgãos de Controle alertam o Tribunal
3.
para o grande volume do papéis que deverão enviar ao TCU, lembrando
que eles poderiam permanecer nas unidades auditadas à disposição desta
Corte para eventual consulta.
Em resumo, solicitam prorrogação de prazo para cumprimento da
4.
aludida Decisão Plenária n . 497/93, sem prejuízo do estudo quanto h
de ser dispensada a remessa ao Tribunal de copia dos
processos objeto do Investigação.

conveniência

III
5.
Analisadas essas razões pela Secretaria de Auditoria
SAUD', esta não se opõe ao requerido pelo Controle Interno.
6.
Assim, propõe que o item 8.2.2 da Decisão Plenátia n . 497/93
tenha seus termos adaptados para que:
a) seja prorrogado, por 60 dias, o prazo fixado para o
cumprimento das providências ali determinadae; e
b) sejam as CISET's dispensadas do encaminhamento ao TCU de
cópia dos processos atinentes às licitações o contratos por elas
examinados com vistas à emissão do parecer conclusivo solicitado
na referida Decisão Plenária n. 497/93.
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Federal VIVALDO BARBOSA
3. Interessada: a mesma Comissão.
4. Unidade:
5. Relator: MINISTRO LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Auditoria - SAUD'.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE alterar parcialmente a diretriz contida no item 8.2.2 da
Decisão Plenária n. 497/93, para:
8.1 - prorrogar por 15 dias o prazo então fixado para o
cumprimento das providências ali determinadas;
8.2 - dispensar as CISET's do encaminhamento ao TCU do copia
dos processos relativos às licitações e contratos por elas analisados
em função daquela Deliberação n. 497/93, ficando o envio desses
elementos ou o seu exame is loco na dependência do interesse do
Tribunal em cada caso, mediante iniciativa da Unidade Técnica
competente, do Relator ou do Plenário; e
8.3 - transmitir cópia do Relatório e Voto apresentados polo
Relator, bem como desta Decisão, ao Senhor Presidente da CPI do
Orçamento, nobre Senador JARBAS PASSARINHO, ao Senhor Deputado Federal
V/VALDO BARBOSA e aos responsavels pelos órgãos integrantes do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo, inclusive a Unidade Central.
9. Ata ne 64 /93 - Plenário.
10. Data da Sessão: 15/ 12 /1993 - Extraordinária.
CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA
Ministro-Relator

Anexo IV da Ata n. 64, de 15-12-1993
(Sessão Extraordinária do Plenário)

É o Relatório.
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA-RESERVADA
VOTO
Mais uma vez nos defrontamos aqui com notícias a respeito do
lamentável quadro do dificuldades a que se acha submetido o Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo. Sobressai cada voz mais a
injustificável escassez de recursos humanos, ao lado de outras
carências tantas vezes reclamadas.
Em face de seus angustiantes problemas - por demais
2.
conhecidos - esse fundamental Setor da Administração Pública não muito
raro se vê impossibilitado de prestar ao Controle Externo, nas
condições desejadas e às vezes indispensáveis, o essencial apoio a que
alude o Texto Constitucional, no seu art. 74, inciso IV.
Temos pare nos que o Tribunal de Contas da Unido já esgotou
3.
as medidas ao seu alcance para fazer ver às autoridades competentes a
importéncia de ao dotar o Controle Interno dos meios necessários ao
desempenho de suas relevantes atribuições. Não faltaram argumentos
oriundos desta Casa, através de exposições, representações,
recomendações ou comunicações em todos os nivela de poder, Inclusive
junto à Presidência da República.
Mesmo assim, não se conseguiu ainda sensibilizar as áreas
4.
competentes do Governo quanto à necessidade premente de se viabilizar
o Controle Interno e, com isso, permitir ao TCU exercer plenamente
suas competências com a eficiência e a eficácia exigidas pela
sociedade.
IS•

Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores,
bem como as Decisões nus 40-Adm. e 192, 195, 198 e 199-Reservadas,
adotadas nos
e 022.429/92-1,
processos
018.750/93-1-Adm.
nas
009.286/93-4, 013.787/93-4 e 001.817/93-0-Reservados, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária-Reservada realizada nesta
data (Parágrafo único do art. 60 do Regimento Interno).

GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC-018.750/93-1 - Administrativo
Natureza: Plano de Auditorias para o 1. SeMestre de
1994 - Representação SAUD/ na 09/93
Estais: Plano de Auditorias para o 1. Semestre de
1994. Aprovação das atividades programadas pela
SAUDI. Inclusão de outros trabalhos a serem
desenvolvidos junto aos órgãos do Controle Interno
o àa entidades repassadoras de subvenções sociais.
Fixação de diretrizes a serem observadas na
execução do Plano de Auditorias.
RELATOR/0
Cuidam estes autos do Piano de Auditorias para o 1. Semestre
de 1994, elaborado pela SecretarIa de Auditoria - SAUDI, em
coordenação com as Inspetorias Gerais e Regionais do Controle Externo.

No caso em exame, entendemos que o contido no item 8.2.2 da
5.
Decisão Plenária n. 497/93 (v. primeiro parágrafo do Relatório) poderá
Ser ajustado naquilo que não for prejudicial às conclusões que o TCU
pretende adotar em atendimento ao que foi requerido pela CPI do
Orçamento.

2.
Com a Representação n. 09/93,
o Senhor Secretário do
Auditoria ressalta os aspectos mais importantes do trabalho
apresentado. Destaca, principalmente, o fato de se tratar do primeiro
Piano de Auditorias organizado sob a vigência do novo Regimento
Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução n. 15/93.

Nesse sentido, parece-nos que está em harmonia com os
6.
princípios da racionalização administrativa e da simplificação ou
economia processual a pretensão de que sejam as CISET's dispensadas do
encaminhamento ao TCU de cópia dos processos de licitações e contratos
objeto das análises determinadas pela Corte, naquela assentada do 10
de novembro último. Mesmo porque, diante de cada caso, o Tribunal, por
iniciativa da Unidade Técnica competente, do Relator ou do Plenário,
poderá requisitar esses elementos ou então examina-los is loco.

3.
Dentro da nova sistemática implantada pelo art. 200 da norma
regimental, está prevista a realização de 289 (duzentos e oitenta o
nove) trabalhos externos, contemplando as seguintes atividade.:
auditorias operacionais (09), auditorias de royalties (02), inspeção
extraordinária (01), inspeções ordinárias
(48), levantamentos de
auditoria (146), levantamentos e auditorias de royalties (34),
levantamento preliminar à auditoria operacional (01) e auditorias via
S/AFI (48).

Quanto ao prazo de prorrogação sugerido pela SAL1I, achamos
7.
demasiado o período de 60 dias. Adicionar-se 15 dias ao tempo
inicialmente concedido é, em nossa opinião, o máximo admiasivel nas
presente. circunstancias. Principalmente, em função do prazo previsto
para conclusão dos trabalhos da CPI do Orçamento, cuja Plesidêncla
aguarda os resultados das medidas adotadas nestes autos.

4.
Assinala o Senhor Secretário de Auditoria, a propósito da
disposição do art. 171 do Regimento Interno, que a compatibilização do
Plano de Inspeções com as diretrizes submetidas ao Plenário pelo
Ministro Adhemar Ghisi (Relator das Contas do Governo relativas ao
exercício de 1994), e aprovadas na Sessão de 01.12.93 (Decisão n.
538/93), será processada de forma mais abrangente quando da elaboração
do Plano de Auditorias para o 2. Semestre de 1994, em razão,
principalmente, da ausência de aprovação do Orçamento para 1994. Isso
sem prejuízo da realização, ainda no 1 . Semestre do ano vindouro, de
algumas auditorias pertinentes, sob a classificação estraplano.

III
•
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal de Contas da Unido
8.
adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro do 1993
LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA
Ministro-Relator
DECISÃO Na 582/93-TCU-Plenário
1. Processo n . TC-016.457/93-5
Parlamentar do
2. Classe do Assunto: VII - Solicitação da Comissão
Inquérito --- CPI do Orçamento, conforme sugestão do Senhor Deputado

5.
Registra também o Senhor Secretário, ante o disposto no art.
7. da Resolução n. 206/80, a previsão de inspeções em unidades dos
Poderes Legislativo (2) e Judiciário (18), do Ministério Público da
União (4) e de organizações das Forças Armadas (9).
6.
Observa-se, de igual modo, que foram incluidas, no Plano em
apreciação, 21 (vinte e uma ) Prefeituras Municipais com coeficiente
igual ou inferior a 1.4 no Fundo de Participação dos Municípios (PPM).
Essa medida se fez necessária, segundo o Titular da SAUDI, para dar
cumprimento a determinações do Tribunal ou em virtude do volume de
recursos transferidos àquelas municipalidades.
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7.
Dos trabalhos programados, 78 (setenta e oito) serão
realizados fora das respectivas sedes das Inspetorias do Controle
Externo, implicando em custo aproximado de CR$ 26 milhões, em valores
do nov/93. O Senhor Secretário de Administração, por sua vez, informa
que foram alocados na Proposta Orçamentária para 1994 recursos
suficientes para dar cumprimento ao presente Plano.
8.
Por último, o Senhor Secretário da SAUDI esclarece que a
programação de auditorias no exterior não foi formalizada juntamente
com o Plano de Auditorias e Inspeções no Pais, conforme Decisão
proferida no TC-013.026/92-5, por não estarem concluídos os
necessários entendimentos com o Senhor Ministro-Coordenador daqueles
trabalhos.
9.
Resta consignar, ainda, Senhor Ministro-Presidente, ao
encaminhar o presente processo para sorteio, nos termo. da Resolução
n. 005/93, deixou como sugestão ao Relator que fosse sorteado e ao
Plenário a adoção das seguintes orientações, a serem observadas na
execução das auditorias e Inspeções programadas paia o próximo
semestre, In verbis:
.1.) que, em todos os
casos,
as respectivas equipes
registrem os custos diretos o indiretos acarretados pela realização
das auditorias e inspeções, e apreciem, em tópico anexo ao
relatório, o custo-beneficio da fiscalização executada, Indicando,
sempre que poasivel, eventuais economias do desposas proporcionadas
por aquele procedimento de controle. O dado será relevante para
refinar os futuros planos, e constitui elemento essencial para o
relatório que o Tribunal deve enviar ao Congresso Nacional,
periodicamente. Conviria aproveitar os estudos que já começaram a
sor realizados pela SEPLOM e SAUDI;
2 0 ) que, quando poseIvel, as auditorias e inspeções procurem
desde logo audltar as contas do órgão ou entidade inspecionado, de
forma que o Tribunal possa, simultaneamente, apreciar o relatório
da inspeção e julgar as contas, dando-se assim início prático à
idéia de inverter o atual processo de prestação e tomada do contas:
em lugar de esperar que o responsável envie o processo ao Tribunal
para aqui ser analisado e saneado, mandar as equipes ao local para
auditar todos os aspectos da gestão e trazer desde logo relatório
conclusivo a respeito. Para tanto, seda fundamental estabelecer
entrosamento com o controle interno, para fina de mais:ião do
respectivo parecer;
3 . ) a esse respeito, devem as equipes de auditoria o do
inspeção verificar, analisar o relatar, em todos os casos, o estado
do organização o a atuação do controle interno do órgão ou entidade
inspecionado ou eu:Usado. As observações a serem efetuadas neste
particular devem obedecer a um roteiro-padrão, para que os
registros efetuados possam depois ser consolidados e constituir um
retrato por amostragem do estado geral do sistema de controle
interno como um todo.'
E o Relatório.

Cabo registrar, inicia/mente, a excelência do trabalho que
ora se examina, realizado pela Secretaria de Auditoria, sob a
coordenação do Dr. José Américo Leal Oliveira e supervisão do Dr. Luiz
Carlos Braga de Figueiredo. Além das informações básicas inerentes aos
programas da espécie (quantidade e modalidades de verificações,
distribuição equitativa, por unidade técnica, dos trabalhos a serem
desenvolvidos, critérios do escolha das organizações a serem
auditadas e eeprego adequado da força de trabalho disponível), o
Plano de Auditorias para o lv Semestre de 1994 chega ao detalhe de
conter informações sobre prazos, não só os nocessãrioa à execução dos
trabalhos is /oco, mas também os periodos exigidos para as atividades
iniciais de auditoria (estudos preparatórios o planejamento) e os
destinados à elaboração dos respectivos relatórios. Tem-se assim USA
visão realista no que se refere ao tempo de envolvimento doe
servidores da atividade-fim em ações do auditoria.
2.
Merece destaque, de igual modo, a utilização racional da
força de trabalho dieponivel (629 Analistas), empregada nas diversas
atividades inerentes a este Tribunal. O quadro demonstrativo elaborado
com este propósito apresenta as seguintes médias de alocação de
servidores da atividade-fim durante O semeatre em evidência
(quantidade/percentual): inspeções e auditorias - 96/15%; instrução de
processos - 244/39%; supervisão, pareceres o despachos em processos 109/17%; outros trabalhos internos - 37/6%; outras situações 105/171; e disponíveis para novas auditorias - 38/61.
3.
Saliente-se que a reserva técnica mensal do cerce do 6% da
força de trabalho deste Tribunal se faz absolutamente necessária para
atender às exigências de inspeções e auditorias extraplano, que, por
sinal, têm se avolumado a cada semestre. Apenas para exemplificar,
cabe registrar que, no 15 Semestre de 1993, foram realizadas 237
atividades extraplano, significando um acréscimo de 64,234 nas
atividades previamente programadas.
4.
Sem prejuízo da qualidade do trabalho apresentado,
observa-se que houve uma pequena redução da quantidade de inspeções e
auditorias previstas para o aemeetre vindouro, em comparação com os
períodos anteriores. Creio mesmo que esta medida se faz de todo
oportuna, A vista das naturais dificuldades que advirão com a
implantação das novas diretrizes sobre inspeções e auditorias a serem
aprovadas brevemente por este Plenário, para compatibilizar tais
atividades com o novo Regimento Interno deste Tribunal. Temos
informação de que o Projeto de Resolução que regulamentará as ações de
auditorias no ambito deste Tribunal está em adiantada fase de
elaboração, devendo ser submetido à consideração deste Plenário no
inicio do próximo exercício.
5.
Embora reconhecendo que a reduzida força de trabalho à
disposição desta Corte terá que se desdobrar em esforços e dedicação
para dar cumprimento *às atividades já programadas (mira o próximo
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semestre, mormente em razão das inevitáveis tarefas adicionais ;pie se
farão necessárias para atender aos pedidos de
informações e às
solicitações
originária:: do Congresso Nacional, não podemos deixar de.
submeter á consideração deste Colegiado um pequeno adendo ao programa
elaborado pela Secretaria do Auditoria.
6.
No último exercício (1992), com a acolhida da augestão
apresentada por este Relator, tivemos oportunidade de constatar,
mediante verificação In loco, a deficitária atuação do Controle
Interno no cumprimento de sua missão constitucional do apoiar o
Controle Externo. Apesar dos Insistentes apelos deste Tribunal às
autoridades responsáveis, fazendo ver a premente necessidade de
reestruturar o modernizar aquele setor de vital imporbincia para o
sucesso das atividades do Controle Externo a cargo deste Tribunal,
verifica-se que os órgãos de Controle Interno do Poder Executivo
continuam operando em precárias condições, com abeoluta carência de
recursos materiais o humanos, o que tem, praticamente, impedido uma
atuação satisfatória desse Sistema.
7.
Nunca Bera demais repisar que este Tribunal sofre dessa.
mesmas anomalias, que têm ocasionado um estrangulamento das atividades
de Controle Externo a seu cargo, especialmente pelas limitações
orçamentárias que lho têm sido impostas e pela carência de um quadro
de pessoal compatível com suas complexas e numerosas atribuições.
8.
Contudo, Senhor Presidente, Senhores Ministros, não pode
esta Instituição deixar de exigir e promover as investigações que se
fazem necessárias, à vista das constantes denúncias que têm sido
divulgadas sobre aplicação indevida de recursos federais transferidos
a Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades privadas,
especialmente a essas últimas.
Como sabemos, o Tribunal de Contas da União fiscaliza a
9.
aplicação dos recursos federais transferidos a entidades públicas
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrueentos congêneres,
através de inspeções e auditorias, bem como por ocasião do exame dos
processos de tomadas ou prestaçãoa de contas dos órgãoà/entidades
repassadores dos recursos, que são os responsáveis pela verificação do
regular 'emprego dos recursos transferidos e . pela aprovação das
respectivas contas. A ação fiscalizadora a cargo deste Tribuna/
alcança diretamente a unidade beneficiária apenas na ocorrência de
denúncias envolvendo irregularidades na aplicação daqueles recursos ou
quando instauradas as competentes tomadas de contas especiais pelas
autoridades responsáveis.
•
10.
Ao Controle interno, por sua vez, no exercido da sua
missão institucional de apoiar o Controle Externo, coepete auditar as
contas a serem submetidas a esta Corto, emitindo relatório,
certificado de auditoria e parecer. Além disso, cabe a ele alertar
formalmente a autoridade administrativa competente para instaurar
tomada de contas especial, sempre que tiver conhecieento de desfalque,
desvio de bens ou valores públicos, ou, ainda, quando constatada a
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconómico,
comunicando essas irregularidades ao Tribunal, sob. pena de
responsabilidade solidária.
Semelhante procedimento deve ser observado em relação às
transferências de recursos federais a entidades privadas sob a
modalidade de subvenções sociais, auxílios e contribuições.
No caso das subvenções «miais faz-ee conveniente ressaltar
12.
que o texto regimental distingue as subvenções consignadas nos Amues
referentes aos diversos Ministérios daquelas constante, do Adendo da
Loi Orçamentária (arte. 194 e 195 do Regimento interno).
Essa distinção ee faz necessária, porquanto, embora
13.
consignadas na Lei Orçamentária, as primeiras (constantes doa Lassos
dos Orçamentos dos Ministérios) são concedidas pelos ordenadores de
despesa competentes, enquanto que as segundas - subvenções constantes
do Adendo - têm seus destinatários indicados nesse Adendo.
Assim, a fiacaliração a ser exercida pelo Tribunal há que
14.
seguir, também, procedimentos diferenciados para cada uma das
hipóteses. Foi isso o que se procurou deixar expresso noa mencionados
arte. 194 e 195 do Regimento Interno.
Em se tratando das subvenções constante. dos Anexos dos
15.
orçamentos ministeriais, a fiscalização exercida pelo Tribunal abrange
as fases de concebido, utilleação e prestação de contas (art. 194).
Já com relação As subvenções sociais inseridas no Adendo da
16.
Lei Orçamentária, a fiscalização a cargo desta Casa não alcança a fase
de concessão, uma vez que tais subvenções são destinadas, pela própria
Lei do Meios, às entidades privadas que indica.
Entretanto, as etapas seguintes, referentes à aplicação e à
17.
prestação de contas das subvenções sociais constantes do aludido
Adendo, não estão Isentas do crivo desta Corte.
O Controle Externo a cargo deste Tribunal, no tocante às
18.
subvenções, é exercido sistematicamente mediante exame das prestações
de contas anuais dos órgãos/entidades repassadores.
Consoante estabelece o art. 66, 5 l v , do Decreto 93.872/86, a
19.
prestação de contas das aplicações de subvenção social deve ser
apresentada A unidade concedente. A ela compete examinar •
documentação comprobatória e atestar sua boa e regular aplicação,
aprovando-a ou instaurando a competente tomada de contas especial mos
casos em que verificada a omissão no dever de prestar contas, no preso
e forma estabelecidos, ou a ocorrência de desfalque, desvio de bens,
ou a prática de qualquer irregularidade de que resulte prejuízo para •
Fazenda Nacional (art. 148 do mencionado Decreto).
Ao controle exercido pelo órgão transferidor de subvenção
20.
social segue-se a ação fiscalizadora conferida ao Controle Interno, e
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quem compete, nos termos dos incisos I e /I do art. 74 da Constituição
Federal,
'I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos pr-,ramas de governo e doa orçamentos da
União;
II - comprovar a lei
dada e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e • ,dados da administração federal, bam
como da aplicação de rezar:, s públicos por entidades de direito
privado- (grifo nosso).

21.
Por isso, o Tribunal de Contas da União, para evitar
superposição de controles, que pode se revelar contraproducente o até
antieconômica, se reserva para examinar e julgar as prestações de
contas das subvenções sociais quando Instauradas as competentes
Tomadas de Contas Especiais por iniciativa das unidades repassadoras,
ou por exigência dos órgão. de Controle Interno.
22.
Conforme levantamento por nós solicitado à 65 DOCE, 22 (vinte
e dois) órgãos/entidades, no exercício de 1992, o 19 (dezenove), no
corrente ano, repassaram subvenções sociais, movimentando recursos de
ordem de Cr$ 248,3 bilhões (1992) e CRI 2,5 bilhões (até 24.11.93).
23.
Diante disso, mister se taz avaliar se a forma de controle
até agora adotada polo Tribunal vem se revelando, de todo eficaz. Para
tanto, impõe-se verificar se os órgãos/entidades federais repassadores
vêm cumprindo as normas concernentes à concessão, utilização •
prestação de costas das subvenções, excetuando-se a fase de coacessio,
quando se tratar de subvenções sociais constantes do Adendo da Lei
Orçamentária, pelo motivo exposto no item 16 supra. Há que ser
constatado, ainda, se estão sendo instauradas, pelas referidas
unidades repassadoras, as competentes tomadas de contas especiais nos
casos de omissão co dever de prestar contas, ou ocorrência de
desfalque, desvio de bons, ou prática de qualquer irregularidade de
que resulto prejuízo para a Fazenda Nacional.
24.
Como se observa, tanto no que se refere aos convénios,
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, como no caso das
subvenções, auxílios e contribuições, a atuação do Controle Interno
assume substancial importáncia, pois a ele compete atestar a regular
aplicação dos recursos transferidos pela União sob as modalidades
indicadas, quer nas auditagens dos processos de tomadas o prestações
de contas, quer no acompanhamento concomitante da execução dos
programas pactuados, especialmente no caso das subvenções sociais a
entidades privadas.
A vista dessas considerações, desejamos submeter A
25.
apreciação do Plenário proposta no sentido de que sejam incluídos
alguns procedimentos no Plano de Auditoria em exame, para que so possa
verificar o cumprimento das normas que regulam essas modalidades de
transferência do recursos federais e a qualidade dos controles até
agora exercidos, tanto pelos órgãos de Controle Interno, como pelos
órgãos/entidades repassadores e, também, se estão sendo instauradas as
competentes Tomadas de Contas Especiais quando verificada omissão na
prestação de contae pela entidade beneficiária, ou quando da
ocorrência de desfalque, desvio, ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo para o Erário.
26.
Para tanto, sugerimos que sejam auditadoe todos os
órgãos/entidades que repassaram subvenções sociais a entidades
privadas nos exercícios de 1992 e 1993, em número de 27 (vinte e
sete), conforme relação anexa. No que tange ao desempenho do Controlo
Interno, recomendamos que sejam inspecionadas aquelas unidades
vinculadas às Pastas que gerenciam maior volume de recursos, quer se
trate de convênios ou do subvenções sociais, quais sejam: as
Secretarias do Controle Interno dos Ministérios do Bem-Estar Social,
da Educação e dos Desportos, da Fazenda e da Integração Regional.
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subvenções sociais a entidades privadas, Indicadas no anexo a esta
DOCISÀO, abrangendo os exercícios do 1992 o 1993, Para verificar o
cumprimento das normas concernentes à concessão, utilização o
prestação de contas das subvenções, excetuando a fase de concessão
quando se tratar de subvenções sociais constantes do Adendo da Lei
Orçamentária;
8.2.2 - nas Secretarias de Controle Interno dos Ministérios
do Bem-Estar Social - CISET/MBES, da Educação e Desporto - CISET/MEC,
da Fazenda - CISET/MF e da Integração Regional - C/SET/MIR,
¡objetivando verificar a qualidade dos controles por elas exercidos
relativamente aos convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres firmados com órgãos e entidades públicas, e As subvenções
sociais, auxílios e contribuições a entidades privadas;
8.3 - determinar que, na execução dos trabalhos indicados no
debitem 8.2, supra, seja investigado se estão sendo instauradas as
competentes tomadas de contas especiais quando constatada omissão na
prestação de contas pele entidade beneficiária, ou quando da
ocorrência de desvio, desfalque, ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo para o Erário;
8.4 - determinar às Unidades de Controle Externo envolvidas
que observem as seguintes diretrizes na execução do Plano de
Auditorias para o I. Semestre de 1994,
8.4.1 - em todos os casos , as equipes encarregadas dos
trabalhos deverão registrar os custos diretos e indiretos acarretados
pela realização dac auditorias e inspeções, e apreciar, em tópico
anexo ao relatório, o custo-benefício da fiscalização executada,
indicando, sempre que possível, eventuais economias do despesas
proporcionadas por aqueles procedimentos de controle;
8.4.2 - quando possível, as auditorias e inspeções deverão
ser dirigidas com o propósito de auditor as contas do órgão ou
entidade inspecionado, de forma que o Tribunal possa, simultaneamente,
apreciar o relatório de inspeção e julgar as contas, pondo em prática,
assim, a idéia de apreciar, antecipadamente, os atos de gestão,
invertendo o procedimento atual, em lugar de esperar que seja enviado
ao Tribunal o processo de prestação ou tomada de contas, para que aqui
soja analisado e saneado, mandar as equipes ao local para auditor
todos os aspectos da gestão e fazer, desde logo, relatório conclusivo
a esse respeito.
8.4.3 - as equipes do auditoria e do inspeção deverão
verificar, analisar e relatar, em todos os casos, o estado de
organização e a atuação do Controle Interno do órgão ou entidade
inspecionado ou auditado;
8.5 - determinar à SEPLOM o à SAUDI que elaborem, em
conjunto, formulários padronizados para catalogar as informações
obtidas com as diretrizes fixadas no subitem 8.4, supra, para
facilitar a consolidação dos dados coletados;
8.6 - determinar à Secretaria de Auditoria - SAUDI que, na
elaboração do próximo Plano.de Auditorias, observe a diretriz fixada
pelo art. 200 do Regimento Interno, consignando, separadamente, as
fiscalizações a que se refere aquele dispositivo o as Inspeções,
Ordinárias ou Extraordinárias, determinadas pelo Plenário e pelas
Câmaras;
8.7 - autorizar a Presidência a implementar a execução do
Plano de Auditorias para o 1 5 Semestre de 1994, após o cumprimento da
determinação constante do aubitem 8.2, desta Decisão; o
8.8 - levantar a chancela do Sigilo que recai sobre os
Relatório, Voto e Decisão ora proferidos, mantendo-a, ehtrotanto, no
tocante ao Plano do Auditorias aprovado nesta oportunidade.
9. Ata n . 52/93 - Plenário. (Administrativa)
10. Data da Sessão, 15/ 12 /1993 - Extraodinaria.
CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Presidente

LUCIANO BRANDÁO ALVES DE SOUZA
Ministro-Relator

Anexo à Decisão n . 40/93-TCU - Plenário (TC-018.750/93-/)
27.
Por último, Senhor Presidente, considero de todo oportuno
que as diretrizes sugeridas por V.Ex., o indicadas no Relatório que
antecede este Voto, sejam implementadas no curso da execução do
presente Plano de Auditorias.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a
Decieão que ora submeto deliberação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1992
LUCIANO BRANDA° ALVES DE SOUZA
MinIstro-Relator

DECISÃO N . 40/93-TCU-Plenario
1. Processo n. TC-018.750/93-/ - Administrativo.
2. Classe de Assunto. VII - Plano de Auditorias para o 1. Semestre do
1994.
3, Interessado, Tribunal de Contas da União:
4. Entidades: Conforme Plano de Auditorias.
5. Relatort MINISTRO LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA.
6. Representante do Ministério Público, Não atuou.
7. Unidade Técnica, Secretaria de Auditoria - SAUDI.
8. Decisão, O Tribunal Pleno, diante das razões exposta pelo Relator,
DECIDE,
8.1 - aprovar as atividades jã programadas pela Unidade
Técnica competente no presente Plano de Auditorias para o 1 . Semestre
de /994;
8.2 - determinar à Secretaria de Auditoria - SAUDI que faça
constar do referido Plano, sob a modalidade mais Indicada, se
seguintes ações de auditoria:
federais repassadores do
órgãos/entidades
8.2.1 - nos

sunumções somas
• O OS ENTIDADES

1992 (Cr$)

1993 (CR$)

- Camara doe Deputados

3.613.327.000,00

35.839.133,00

- Senado Federal

2.532.445.000,00

26.374.898,00

- SEPLAN/PR

-

7.796.250,00

- Secret. Cultura (Extinta)

297.935.000,00

-

- Secret. dos Desportos (Ext)

245.000.000,00

-

- Min. do Bem Estar Social
- COF
- CNSS

119.380.334.720,00
2.133.567.305,00

305.038.150,00
-

- Ministério da Cultura
- COF
- F. Cultural Palmares
- /BAC
- Fundo Nac. Cultura
- F. Biblioteca Nacional

1.129.136.000,001
178.646.000,00
64.000.000,00
563.171.000,00
115.000.000,00

105.762,00
35.681.896,00
7.000.000,00

- Min. Educação e Desportos
- Sec. Nac. Ed. 136.¡Cd
- Soc. Ens. Superior
- Soc. Ens. Especial
- Univ. Fed. Minas Gerais
- Soc. Desportos
- FNDE
- FAE
- FCAPES •

3.362.305.000,00
17.741.067.000,00
163.000.000,00
40.254.250.911,00
276.720.000,00
21.866.751.735,00

259.768.400,00
1.000.000,00
16.000.000,00
839.620.131,00
1.590.000,00
571.124.760,00
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.- Ministério da Fazenda

29.323.784.000,00

424.828.035,00

..- Ministério da Justiça

141.267.209,00

270.000,00

-

-- Ministério da Marinha
.
- Fundo da Marinha
•

•

-

'

Ministério da Saúde
- Fundo Nac. Saúde
- INAN

2.573.520.000,00
685.785.659,00

- Ministério do Trabalho '

248.325.016.465,00

TOTAL

.)

1.684.002.926,00

10.000:00
1.027.923,00
4.529.842,00
2.537.609.182,00

Em 1992 era da Adm. Direta.

Nova vinham reivindicando, há tempo, uma unidade escolar para
às crianças de 03 a 06 anos de Idade, para auxílio das
classes mais pobres, cujos mães necessitavam trabalhar para o sustento
da familia e não possuíam um lugar para deixar seus filhos menores
adequadamente atendidos.
II - Quanto à construção da unidade escolar na Zona Norte do
Balneário Rincão (docs. do f. 186/191):
A exemplo do ocorrido cum a unidade escolar do Bairro Açude,
a Prefeitura Municipal de Içara, após um levantamento efetuado junto 2:
comunidade e considerando suas reivindicações, executou ampliações em
unidades escolares já existentes (SAL Quintino Rizzier
Maria
Arlete Bitencourt Lodett1) para oferecer condições de atendimento aos
alunos já matriculados naquelas unidades escolares e remanejados de
outras unidades e escolas básicas circunvizinhas.
Outro fato relevante é a solicitação do Prefeito ao DEMEC no
sentido de conseguir autorização para transferir os locais de construção
dessas Unidades Escolares no Município, para melhor atender os anseios
e prioridades da comunidade, conforme doc, de f. 185.
não consta dos autos qualquer manifestação do
Delegado do NEC em Santa Catarina respondendo
solicitação
supramencionado.
Em suas razões de justificativa de f. 171/174, o
Administrador reforça as prioridades da comunidade, longa o
defendidas pelas exposições acima comentadas, e alega a aplicação de
maior volume de recursos, próprios da Prefeitura, em construções acima
da metragem prevista nos objetivos dos convênioe e todas voltadas para
o setor educacional da rede municipal de ensino (0. 172).
Desta forma, embora não tenha aplicado regularmente os
recursos do FASE, não prejudicou a finalidade básica e principal dos
objetivos que deveriam ser alcançados, ou seja, a melhoria do ensino no

atendimento

0.8.

Entretanto,
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SEÇÃO 1

a

tenazmente

Grupo I - Classe VII - Plenário
'TC-022.429/92-1
Naturezas Denúncia
Unidade: Prefeitura Municipal de Içara/SC
Interessados: Adllor Giglielmi, Gentil Dory da Luz,
José Zanette e Murialdo Canto Gastaldon.

Antônio

Município.

Ementa:
- Denúncia oferecida pela Camara do
Vereadores de Içara/SC sobre desvio dos recursos
repassados pelo FNDE àquele Município, cujo
objetivo era a construção de escolas. Arquivamento
do processo com recomendação.
Parecer da Instrução

Cuidam estes autos de denúncia oferecida pela Câmara de
Vereadores de Içara/SC sobre desvio dos recursos repassados polo PUDE
àquele Município, cujo objetivo era a construção de escolas (f. 1).
Por determinação do Ministro-Relator, Marcos Vinicios
Vilaça, em Despacho de f. 73, foi realizada Inspeção Especial na
Prefeitura em epígrafe, com vistas apuração dos fatos denunciados.
Os resultados dessa Inspeção encontram-se alinhadas às f.
74/78 e confirmam, em parte as irregularidades apontadas na denúncia
conforme síntese do Relatório (f. 78) abaixo transcrita:
"- desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassado.
pelo PUDE
referentes aos
processos
nos
23123.002067/90-18,
23031.000294/91-82,
2301.000292/90-57,
23031.000293/91-82
e
23031.000295/91-45;
- as prestações de contas apresentadas pela Prefeitura
de Içara pertinentes aos processos acima mencionados contêm
Informações o/ou documentos que não refletem a realidade, fato que
induziu a Delegacia do NEC em Santa Catarina a recomendar a aprovação
das referidas contas;
- o responsável apresentou manifestação sobre o assunto em
expediente dirigido ao Delegado do NEC em Santa Catarina, também
entregue a esta analista, a título de justificativa. Observe-se que
parte das informações nela contidas não são verdadeiras, conforme
constatado nesta auditoria; e
- foram transgredidos várias normas legais de administração
contábil e orçamentária..
Ouvido a respeito das impropriedades apuradas na Inspeção,
o responsável encaminhou as justificativas de f. 141/156.
Após exame dessas justificativas, a Analista, por entender
que as irregularidades, apesar do graves, não causaram prejuízo ao
Erário, nem ficou configurado desfalque, desvio de bens ou qualquer dano
ao Património Público, conclui propondo a aplicação de multa ao
responsável (incisos II e III do art. 58, Lei no 8.443/92), e o
recolhimento, pela Prefeitura, aos cofres do FNDE das quantias recebidas
por conta dos
tratados nos processos FNDE n . 23123.005293/9182,
23031.000294/91-82,
23031.000292/91-57,
23031.000293/91-82 e
23031.000295/91-45, acrescidas dos devidos encargos legais.
A Inspetora-Regional discordou da proposição supra,
considerando não ter se configurado prejuízo à comunidade ou aos cofres
do ESSE o os recursos terem sido aplicados dentro do próprio setor
educacional e propôs recomendação à Prefeitura no sentido do fiel

Municipal

financeira,

convénios

cumprimento dos objetivos previstos no convênio, do acordo com o art.
24, inciso I da IN/STN n . 02/93.
do Ministério Público opinou pela audiência
O
prévia do responsável, tendo em vista o caráter meramente diligenciador
do Ofício de f. 132.
De acordo com o Despacho do Ministro-Relator de f. 166 foi
efetuada a audiência prévia do responsável (Oficio no 255/93 - f. 167).
Das justificativas acostadas às f. 170/192,
pelo responsável, devemos realçar alguns fatos que consideramos
relevantes.
O - Quanto à construção da unidade escolar do Bairro Açude;
A Assessoria de Planejamento, quando da elaboração do
projeto, não considerou uma série de prioridades específicas da região,
quais sejam:
- o projeto foi elaborado sem um levantamento prioritário
das necessidades da clientela escolar que-seria atendida pela referida
escola;
- a Secretaria de Educação não foi ouvida nem consultada;
- os alunos destinados a essa escola encontram-se
satisfatoriamente atendidos pelas unidades escolares próximas ao Bairro
Açude (E. B. 'Augusta Scotti Oacin - Estadual; Colégio Cristo Rei Particular e.B. Maria Arlete Bitencourt Lodetti - Municipal), todas
localizadas num raio de mais ou menos 02 (dois) quilômetros de distância
do local de construção solicitado;
- os dirigentes comunitários e a população em geral de Vila

representante

encaminhadas

Por todas as razões expostas polo Administrador, e, após o
exame da documentação constante destes autos acreditames restar
comprovado não ter havido quaisquer desvios de recursos_
,,tampouco
qualquer beneficiamento ilícito ao gestor ou a terceirOl " %m, ainda,
algum prejuízo ao Erário.
Os recursos, embora desviados das finalidades
foram aplicados em benefício do Município e da comunidade, não tendo se
configurado desfalque ou desvio de bens.
Por todo o exposto e por entender que o caso em epígrafe
guarda similitude ao decidido pela 2. Câmara deste Tribunal, em Sessão
de 30.09.93, acórdão 224/93, co apreciar o TC-499.014/90-1, propomos o
arquivamento da presente denúncia, sem prejuízo de recomendar-se
Prefeitura Municipal do Içara o fiel cumprimento doa objetivos previstos
nos
de acordo com o art. 24,
da IN/STN o 02/93, bem
como dar ciência do decidido por esta Corte à Camara de Vereadores de
Içara/SC, autora da denúncia.
O Senador Sabor Júnior - Primeiro Secretário, em exercício,
pelo expediente o
o 133, de 19 de fevereiro de 1993,
a
este Tribunal, nos termos do disposto no art. 50, parágrafo 20 da
Constituição Federal pedidos de informações do Senhor Senador Nelson
Wedekin contido no Requerimento no 105, de 1993,. aprovado pela Mesa do
Senado Federal, que contém basicamente o mesmo teor da denúncia
apresentada pela Camaro de Vereadores de Içara/SC.

conveniadas,

convênios,

inciso I

n SM/n

n

encaminhou

VOTO
Acolhendo o parecer da Inspetora-Regional, o meu Voto é no
sentido do que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação
deste, Plenário.
Sala das Sessões, em. 15 de dezembro de 1993
MARCOS VINICIOS VILAÇA
Ministro-Relator

DECISÃO N.192/93 - TCU - PLENÁRIO
/. Procoaeo TC-022.429/92-/
2. Classe VII - Assunto:
3. Interessados: Adilor Giglielmi, Gentil Dory da Luz, António J0.6
Zanette e Kurialdo Canto Gastaldon.
4. Entidade: Prefeitura
de Içara/SC
5. Relator: Ministro Marcos Viniclos Vilaça
6. Repr. do Ministério Público: Não atuou.
7. Unidade Técnica: /RCE/SC
8. Decisão: O Tribunal Pleno, em Sessão Ordinária, ao acolher as
conclusões do Relator, decide por unanimidade, com fundamento no inciso
XVI do art. 1 . , da Lei no 8.443/92:
8.1. polo arquivamento da presente denúncia, sem prejuízo de
recomendar-se à Prefeitura Municipal de Içara o fiel cumprimento dos
objetivos previstos nos
de acordo com o art. 24, inciso I da
IN/STN n . 02/93;
8.2. enviar cópia do inteiro teor do Relatório, Voto e Decisão ao
Senador Sabor Júnior- Primeiro Secretário do Senado Federal, bom como à
Câmara do Vereadores de Içara/SC e ao denunciado;
8.3. levantar a Chancela de 'sigilo que recai sobre estes autos.
9. Ata n. 42/93 - Plenário (Reservada)

Denúncia

Municipal

convônios,

10. Data da Sessão: 15/12/1993 -Extraordinária
CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Presidente

MARCOS VINICIOS VILAÇA
Ministro-Relator

GRUPO: 1.
CLASSE DE ASSUNTO: VII.
ÓRGÃO DELIBERATIVO: Plenário.
PROCESSOS N . S• TC-009.286/93-4 - SIGILOSO
TC-013.955/92-6
NATUREZA: Denúncias.
ENTIDADE: Universidade Federal de Sergipe.

466

SEÇÃO 1

INTERESSADOS, Professores Doutores António
Santos Silva, Mário Everaldo de Souza e José
Carlos Leite dos Santos e Professor Eduardo
Ubirajara Batista, Presidente da Seção
Sindical dos Docentes da Universidade Federal
do Sergipe.
EMENTA. Denúncias de descumprimento do
decisão do TCU. Atendimento dos requisitos de
admissibilidade. Conhecimento. Enio/Anda de
inspeção realizada na entidade denunciada.
Determinação de apuração dos fatos na
referida inspeção. Não conhecimento do
denúncia anônima juntada aos autos por não
atendimento do requisitos de admissibilidade.
1. NATUREZA e INTERESSADOS: Denúncia formulada pelos
Professores Doutores Antônio Santos Silva, Mário Everaldo do Souza,
José Carlos Leite dos Santos e pelo Professor Eduardo Ubirajara
Batista, Presidente da Seção Sindical dos Docentos da Universidade
(TC-009.286/93-4)
e Denúncia anônima
Federal
de
Sergipe

(TC-013.955/92-6).
OBJETO: deocumprimento, pela instituição de ensino acima
2.
mencionada, da Decisão n .
224/92 - Plenário, proferida no
TC-013.955/92-6, por intermédio da qual esta Corto decidiu (Sessão de
15.10.92 - Ata 37/92 - Plenário (Reservada) - publicada na Ata n.
48/92 - Plenário),
a - 'determinar à UFS, com base no art. 45 da Lei n.
8443/92, a imediata suspensão do pagamento da diferença entre o valor
do atual Cargo de Direção (CO) e da antiga Função Comissionada (PC),
por falta do amparo legal, adotando, em 30 (trinta) dia.,
providências para cumprimento do di.posto no art. 1 . , "caput' e 5 1.,
da Lei n . 8168/91';
b - 'dar ciência da presente Decisão ao Exmo. Sr. Ministro
de Estado da Educação, para fins de supervisão ministerial, à C/SET
daquele Ministério e à Secretaria 'da Administração Federal do
Ministério do Trabalho e da Administração, com fulcro no 5 2a do art.
41 da nupracitada Lei n . 8443/92, para adoção de providências
corretivas nos seus respectivos ambitos de atuação',
c - 'cancelar o sigilo dos autos, na forma do 5 1a do art.
55 da Lei Organica desta Corte, determinando sua juntada as contas da
UFS referentes ao exercido de 1992, para exame dos reflexos dos
fatos apurados sobre aqueles demonstrativos',
3. PARECERES DA IRCE/SE (fls. 62/64 do TC-013.955/92-6).
fazendo referência apenas à denúncia anônima, foram uniformes no
sentido de não se conhecer daquela peça, haja vista o não atendimento
requisitos legais e regulamentares de admissibilidade.
dos
Considerando, entretanto, que, à época, estava prevista a realização
de inspeção ordinária na UFSE, propuseram, também de maneira
consonante, a apuração, naquele procedimento auditorial, dos fatos
denunciados.
É o Relatório.
VOTO
A denúncia às fls. 41 do processo TC-013.955/92-6, em
virtude do anonimato do seu autor, não deverá sor conhecida, ,haja
vista estipularem a Lei n . 8.443/92 e o Regimento Interno desta Casa
ser necessária, poro a apreciação de feitos desta natureza, a
qualificação do autor.
5. O mesmo não ocorre com a denúncia objeto do processo n.
TC-009.286/93-4, que, por preencher os requisitos de admissibilidade
fixados pelos dispositivos legais e regulamentares pertinentes 2,
matéria, deverá ser recebida por esta Corte.
6. No mérito, verifica-se que a Inspeção Ordinária a que se
refere a IRCE/SE foi realizada em junho deste ano, sendo o respectivo
relatório tema do processo n . TC-675.043/93, feito em instrução na
mencionada Inspetoria até a presente data.
Assim, considerando que os fatos tratados na denúncia que
ora se recebe poderão ser apurados no bojo daquele processo, VOTO por
que seja adotada a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.

4.

Sala das Sessões, em

15 do dezembro de 1993

BENTO JOSE BUGARIN
,Ministro-felator

DECISÃO N .
1. Processos n a u.
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195/93 - TCU - PLENÁRIO

TC-009.286/93-4 - SIGILOSO
TC-013.955/92-6

2. Classe de Assunto: VII - Denúncia de descumprimento de
determinação do TCU.
3. Interessados. Professores Doutores António Santos Silva, Mário
Everaldo de Souza, José, Carlos Leite dos Santos e Professor Eduardo
Ubirajara Batista, Presidente da Seção Sindical dos Docentes da
Universidade Federal de Sergipe.
4. Entidade: Universidade Federal de Sergipe.
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto.
5. Relatar, Ministro-Substituto BENTO JOSÉ BUGARIN.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Órgão do Instrução, IRCE/SE.
8. DeCiSãO: O Plenário, ao acolher as conclusões do Relator, DECIDE:
não conhecer
8.1.
da denúncia
anônima
às
fls.
41 do
TC-013.955/92-6, haja vista não preencher os requisitos legais o
regulamentares de admissibilidade;
8.2.
conhecer da denúncia apresentada pelos Professores Doutores
Antônio Santos Silva, Mário Everaldo de Souza, José Carlos Leite dos

Santos e pelo Professor Eduardo Ubirajara Batista, Presidente da
Seção Sindical dos Decentes da Universidade Federal do Sergipe,
objeto do processo n . TC-009.286/93-4;
8.3.
cancelar o sigilo do mencionado TC-009.286/93-4;
8.4. determinar a juntada dos presentes processoe ao processo na
TC-675.043/93, a fim de que os fatos aqui denunciados sejam apurados
naquele feito.
9. Ata n.
42/93 - Plenário (Reservada).
10. Data da Sesead

15/12/1993 - Extraordinária de caráter reservado.

CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

BEATO JOSE BUCAR/N
Ministro-Relator

GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC-013.787/93-4 (Sigiloso)
SOLICITAÇÃO
Interessado, José Isaac Costa Buarque s de
Holanda, Vereador do Município de São José de
Ribamar/MA
Ementa, Solicitação de informações relativas
ao andamento do processos do Levantamentos de
Auditoria. Recursos federais transferidos
(Convênios e SUS). Conhecer do pedido.
Examinado como denúncia pela /RCE/MA, o presente processo,
ma verdade, trata-se de solicitação formulada pelo Sr. José leoa°
Costa Buarque de Holanda, Vereador do Município de São José de
Ribamar/MA, com vistas a obter informações relativas ao andamento de
procesaos de Levantamento do Auditoria realizados polo Tal nobre
recursos federais transferidos ao retromencionado Município.
2.
Inicialmente,
reporta-se
o
signatário da presente
solicitação ao TC-350.140/88-0, concernente ao Relatório de
Levantamento de Auditoria procedido na Prefeitura Municipal de São
José de Ribamar/MA, no período de 28.09 a 05.10.1988, em comprimento a
Despacho do Exim . Sr. Ministro-Presidente deste Tribunal, constante dos
processos TC-007.598/88-2 e TC-004.810/88-0, a fim do verificar a
aplicação de recursos oriundos do SUIS.
3.
Consoante Decisão n. 038/93 - Plenário (Ata n . 07/93), o
Tribunal Pleno ao apreciar o sobrodito Relatório de Auditoria
(TC-350./40/88-0; Relatord Ministra Elvia L. Castello Branco) decidiu,
'8.1. fixar ao Sr.
Presidente do
INAMPS - sob Pena de
responsabilidade solidária, nos termos do art. 84 do Decreto-lei n.
200, de 25.02.67 e art. 8 5 da Lei 8.443, de 16.07.93 - o prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da data em que receber o oficio
comunicando a presente decisão, para fazer chegar ao Sr. Secretário
de Controle Interno do Ministério da Saúde a tomada de. contas
especial, contra a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, a que
se refere a Portaria INAMPS/CCTC/MA n. 1.928, de 04.02.93, com
finalidade de apurar os prejuízos decorrentes da incorreta
utilização das verbas oriundas do Convênio SUDS, devidamente
instruída com o parecer da Auditoria do INAMPS;
8.2. determinar ao Sr. Secretário de Controlo Interno do
Ministério da Saúde providenciar a entrega daquela tomada de contas
no protocolo deste Tribunal, contendo todos os dados exigidos na
legislação pertinente, notadamente o certificado de auditoria, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que vencer o
prazo estabelecido no item 8.1 supra;
8.3. alertar os referidos Titulares para a fiel observando dos
prazos ora fixados, sob pena da multa prevista no art. 58, IV, da
Lei n . 8.443, de 16.07.92, aplicável ao omieso no atendimento de
diligência, sem causa justificada;
8.4. remeter cópia do inteiro teor da presente decisão, bem como
do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao Sr. Presidente do
INAMPS, ao Sr. Secretário de Estado da Saúde do Maranhão e ao Sr.
Secretário de Controle Interno do Ministério da Saúde, para
conhecimento e providências cabíveis;
8.5. Recomendar à 7. DOCE cuidar do fiel cumprimento das
determinações supra, atentando para os prazos ora estabelecidos e,
na ocasiao oportuna, fazer estes processos tramitarem com a máxima
brevidade.'
Quanto ão demais transferências de recursos consignadas no
4.
requerimento sob exame, afirma o Sr. Assessor e Encarregado do GT-I da
ORCE/MÁ que as mesmas foram objeto de análise do Levantamento de
Auditoria (TC-350.335/90-3), realizado na Prefeitura em tola, no
período de 24 a 28.09.1990, tendo por objetivo verificar a área do
recursos federais transferidos sob a forma de convênios.
Outroasim, observa que 'o citado Levantamento
5.
(TC-350.335/90-3) constatou a ocorrência do graves irregularidades na
aplicação dos recursos oriundos dos mencionados instrumentos. Pela
conclusão da equipe os recursos foram totalmente desviados. Mas o
falatório de Levantamento de Auditoria aponta ainda o desvio do
recursos transferidos de outros convênios, que são os seguintes:
- MINTER/GM n . 1.131/88, no valor de Cz$ 5.000.000,00 (cinco
milhôos de cruzados), em 17 de outubro de 1988;
valor de NCS 400.000,00
1.182/89,
no
- MINTER/GM n.
(quatrocentos mil cruzados novos), em 20 do dezembro de 1989;
no
valor de
23123.000059/89-85,
n.
- PODE - Proc.
NOS 100.000,00 (cem mil cruzados novos), em 20 de dezembro de 1989; e
- FNDE - n .
1.165/89, no valor de NC$ 176.000,00 (cento o
setenta e seis mil cruzados novos), em 20 de dezembro de 1989."
A IRCE/MA, após a competente citação dos responsáveis
6.
arrolados nos autos, submeteu, com proposta de irregularidade, face
não ter acolhido as razões do defesa apresentadas, o TC-350.335/90-7 à
apreciação do Tribunal, que, até o momento, não se manifestou em
definitivo sobre as ocorrências de irregularidades levantadas nos
precltados autos.
Conclusivamente, o Sr. Assessor propõe que o Tal decida por:
7.
'a) comunicar a0 signatário da denúncia o inteiro teor da Decisão
n . 038/93 - Plenário, inclusivo do Relatório e Voto que a
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fundamentaram;
b) informar ao mesmo interessado que parte do que foi denunciado
está sendo tratada no 11-350.335/90-7 que ainda não foi julgado por
este Tribunal; e
c) anexar o presente processo ao 11-350.335/90-7 o ao 11350.140/88-0 (por cópia)."
O Sr. Inspetor-Regional, ao concordar com o parecer supra,
8.
sugere, ainda, que ao deve remeter, por cópia, os documentos de fia. 9
a 13, que são, igualmente, pertinentes à instrução.
O

o Relatório.
VOTO

Como salientei anteriormente, releva notar que, na essência,
9.
o expediente dirigido a este Tribunal, por seu signaterlo, objetiva do
tato solicitar informações dos processos nele relacionados. Contudo,
ao discriminar as transferéncias de recursos federais ao Município do
São José do Ribamar/MA, o Sr. José Isaac Costa Buarque do Holanda,
Vereador daquele Município, tece comentários apontando irregularidades
graves cometidas na aplicação de verbas federais, por isso que, com
alguma razão, a zelosa IRCE/MA instruiu este feito sob a forma de
denúncia.
Como as referidas transferências do recursos fora m
10.
examinadas no 11-350.335/90-3, é, portanto, de bom alvitre juntar
estes autos ao processo acima indicado, conforme sugerido pela
instrução.
11.
g do se observar, ainda, que prevalece nesta Corte a
orientação de que os pedidos de Informações dirigidos ao Tribunal
devem preencher os requisitos contidos nos arte. 71, incisos IV o VII,
e 72, 5 1 . , da Constituição Federal; art. 38, incisos I e II, da Lei
n . 8.443/92; art. 1., inciso III, do Regimento Interno do TCU; o art.
1., itens 3 e 4, da Decisão Normativa TCU n. 026/92.
Entretanto, considerando que,
com arrimo no preceito
12.
constitucional Incito no art. 5., inciso XXXII/, é assegurado a todos
o direito de receber dos órgãos públicos informações, especialmente de
Interesse coletivo ou geral, como foi procedido na presente
solicitação, entendo pertinente que se possa oferecer as informações
apresentadas pela Inspetoria Técnica no seu parecer do fls. 07, 08 e
14.
Destarte, acolhendo os pareceres, Voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro do 1993
PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA
Ministro-Relator

DECISÃO N.

198/93 -TCU -Plenãrio

1. Processo n . TC-013.787/93-4
2. Classe de Assunto: (V) Solicitação formulada polo Sr. José Isaac
Costa Buarque de Holanda, Vereador do Município de São José de
Ribamar/MA.
3. Interessado: José Isaac Costa Buarque de Holanda
4. Entidade: Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA
5. Relator: Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: IRCE/MA
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE, com fulcro no art. 5 0 , inciso XXXIII, da Constituição Federal:
8.1 - comunicar ao interessado indicado no item 3 supra o
inteiro teor da Decisão n. 038/93-Plenário, bem como do Relatório o
Voto que a fundamentaram, e, ainda, o Parecer e o Resumo de Relatório
de Inspeção/Auditoria 11 . 23/90 pertinentes ao TC-350.140/88-0, ambos
anexados a estes autos;
8.2 - informar ao signatário da presente solicitação que os
convénios relacionados no seu expediente encontram-se sob exame no
TC-350.335/90-7, que ainda não foi julgado por este Tribunal;
8.3 - anexar o presente processo ao 11-350.335/90-7, para
exame em confronto, e, mediante cópia, ao TC-350./40/88-0; e
8.4. cancelar a chancela do "Sigiloso" que recai sobre os
autos.
9. Ata n .
42/93 - Plenário (Reservada)
10. Data da Sessão: 15/ 12 /1993 - Extraordinária de caráter reservado
CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

PAULO ArFONSo mARTINs DE OLP/EIRA
Ministro-Relator

GRUPO: I.
CLASSE DE ASSUNTO: VII.
ÓRGÃO DELIBERATIVO: Plenário.
PROCESSO N . TC-001.817/93-0 - SIGILOSO, com
02 Volumes
ANEXO: 11-006.362/93-1 - Solicitação.
NATUREZA: Representação.
ÓRGÃO: Ministério da Cultura.
INTERESSADO: José Vieira Alvos, em-Secretário
de Controle Interno do MinC.
EMENTA: Representação sobre irregularidades
no
Ministério
da
Cultura
recebida
anteriormente. Procedéncia verificada em
Inspeção Extraordinária. Atendimento apenas
parcial de determinações corretivas feitas
peio
Tribunal.
Reiteração.
Recurso de
Interessados
contra
determinação de
recolhimento de valores indevidamente pagos.
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Provimento parcial. Constatação, em
auditorias realizadas pela CISET/MINC o pela
SIM, de irregularidades na execução de
convênio. Determinação à CISET. Comunicação
ao interessado e ao Ministério Público
Federal. Junta às contas anuais.
1.
NATUREZA: Representação.
2.
AUTOR. Sr. José Vieira Alvas, ex-Secretário de Controle
Interno do Ministério da Cultura.
3.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, 5 15, da Constituição Federal.
4.
OBJETO: Irregularidades diversas ocorridas no Ambito
daquele Ministério.
5.
EXAMES ANTERIORES:
5.1. Sessão de 11.03.93, quando esto Plenário, acolhendo
proposta deste Relator, decidiu conhecer da Representação em foco
para determinar a realização de Inspeção Extraordinária no Ministério
da Cultura, mantendo, ainda, o caráter sigiloso doe autos (Ata n.
06/93 - Plenário (Reservada) - Decisão n. 023/93 - cópia às fls. 45).
5.2.
Sessão do 17.07.93,
oportunidade
em que, diante da
constatação, na Inspeção Extraordinária acima referida (fie.
123/145), da procedência das informações trazidas ao conhecimento
desta Corte pelo signatário da peça inaugural, foi determinada A
Secretaria de Administração-Geral do NINC a adoção de diversas
providências visando tt comprovação do recolhimento de quantias
indevidamente pagas a servidores e à correção das impropriedades
detectadas, solicitando-as, ainda, o pronunciamento da C/SET daquela
Pasta a respeito das ocorrências constatadas (Ata n . 23/93 - Plenário
(Reservada) - Decisão n . 101/93 - cópia as fls. 399/401).
PARECERES DA 6 . IGCE (fls. 533/542): diante de solicitação
6.
do Ministério Público Federal (fls. 426) de informações acerca de
possíveis irregularidades na aplicação de valores transferidos pelo
MINC ao Instituto Histórico de Olinda, de recurso interposto pelos
Srs. Marcas Moraes Accloly e José Arnaldo Moreira Guimarães Neto,
respectivamente Secretário-Executivo e Coordenador-Geral da
Secretaria Executiva do Ministério, contra as providências referentes
• comprovação do recolhimento das despesas impropriamente pagas (Vol.
1) e após análise doe pronunciamentos da CISET )fls. 403) e da SAG
(fls. 475/485) daquela Pasta, são uniformes no sentido de:
6.1. serem renovada. à SAG as seguintes determinações,
constantes da Decisão n . 101/93 - Plenário e ainda não atendidas por
aquela Secretaria:
6.1.1. remessa a este Tribunal dos comprovantes do recolhimento
dos valores atualizados de pagamentos indevidamente efetuados ao
Hotel PhenicIa (subitem 8.2.5.);
6.1.2.
gustação do pagamento de "quintos" ao Sr. Edgar Acosta Diaz
e a outros servidores também regidos pela CLT até 12.12.90 que
porventura estejam recebendo a mesma vantagem (subitem 8.2.7);
6.1.3.
adoção de providências para regularização de pagamentos
efetuados em duplicidade em razão do exercício concomitante do cargos
da ex-SEC/PR e do atual MINC (subitem 8.2.8);
6.2. ser solicitada à SAG, por intermédio da CISET/MINC, a
remessa das cópias das notas fiscais referentes à liquidação dos
valores correspondentes a despesas de hospedagem de servidores no
Hotel AraCeara que extrapolaram o limite fixado no Decreto n.
93.902/87;
6.3. ser comunicada aos Srs. Marcos Moraes Accioly e José
Arnaldo Moreira Guimarães Neto a aceitação de suas justificativas a
respeito do fornecimento de diversas passagens aéreas, restando
pendentes apenas os valores relativos a outras passagens e a diárias
e ele. fornecidas;
6.4.
ser solicitado pronunciamento da CISET/MINC a respeito do
ressarcimento dos valores relativos ao pagamento das passagens aéreas
e das diárias acima referidas, face à recomendação constante do
eubitem 18.1, alínea "m", do Relatório de Auditoria Especial da STN
(fls. 325/354);
6.5.
cor comunicada ao Esmo. Sr. Procurador-Geral da República a
decisão que vier a ser adotada;
6.6.
ser cancelado o sigilo dos autos;
6.7.
ser Juntado o presente processo às contas de 1993 da
SAG/MINC para exame em confronto.
é o Relatório.
VOTO
7. Diante de representação formulada pelo ex-Secretário de
Controle Interno do Ministério da Cultura acerca de possíveis
irregularidades ocorridas no âmbito daquela Pasta, este Tribunal, na
Sessão de 11.03.93, determinou
a realização de uma inspeção
extraordinária na qual foi comprovada a procedência das informações
prestadas pelo antigo titular do controle Interno, o que levou
formulação, na Sessão de 17.07.93, de diversas determinações visando
e correção das impropriedades detectadas e ao recolhimento de
importa:lulas Indevidamente pagas a funcionários.
8.
As fls. 403 e 475/485, CISET e a Secretaria de
Administração-Geral do Ministério informaram as providências adotadas
por aqueles órgãos para cumprir as determinações feitas por esta
Corte por intermédio da Decisão no 101/93 - Plenário.
Ao mesmo tempo, os Srs. Marcas Morsos Accioly e José
9.
Arnaldo Moreira Guimarães Neto, respectivamente Secretário-Executivo
Coordenador-Geral da Secretaria EKCCUtiVel do Ministério,
e
expressando sua inconformidade com as providências referentes h
RMA/dpl
comprovação do recolhimento das quantias a eles imputadas, impetraram
pedido do reexame (Vol. I) desta parte da decisão proferida em
17.07.93.
Finalmente, o Esmo. Sr. Procurador-Geral da República,
10.
diante de representação formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal
Jackson Pereira (fls. 426/473) o respeito de possíveis
irregu/aridados na execução de convénio firmado entro a Pasta da
Cultura e o Instituto Histórico de 0/inda, solicitou esclarecimentos
e eventuais decisões do Tribunal sobre o assunto.
Como demonstra a precisa instrução da 6. IGCE (fls.
11.
533/542), as informações prestadas pela C/SET e pela SÃO atestam o
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cumprimento da maior parte das determinações constantes da Decisão n.
101/93. Remanescem, apenas, os seguintes itens,
11.1.
falta de comprovação do ressarcimento das despesas com
diária do Sr. Marcus Moraes Accioly no Hotel Phenlcia no dia 19.12.92
e com os fornecimentos de refeições de que trata o processo n.
01.400.002875/92-14;
11.2. pagamento de -quintos- ao Sr. Edgar Acosta Dias e a outros
servidores também regidos pela CLT até 12.12.90, uma vez que,
consoante pesquisa realizada no SIAPE, o servidor acima mencionado
continua a perceber a vantagem e que a única providência adotada pela
SAG foi remeter à SAP/PR a relação dos servidores do Ministério
enquadrados na mesma situação;
11.3.
falta
de regularização de pagamentos
efetuados em
duplicidade em razão do exercício concomitante de cargos da ex-SEC/PR
e do atual MINC, alegando a SAG que os cargos do ambos os órgãos
poesulam atribuições diferentes, sem qualquer analogia entre eles.
12.
Os fatos apontados nos itens 11.2 e 11.3 constituem
flagrante desobediência às determinações contidas na Decisão n.
101/93. O comando para sustaçâo do pagamento de "quintos" aos
ex-celetlstas lastreou-se no art. 7 9 da Lei n. 8.162/91, no Parecer
SAF/DRH n . 230/91, na Orientação Normativa SAF n . 115/91 e em
jurisprudência deste Tribunal entendendo irregular tal procedimento
(Ata n. 47/92 - Plenário, Decisão n . 490/92 - DOU de 27.10.92; o
419/92 - 1 . Camara (Ata n . 37/92 - 1 . Câmara, Decisão n . 419/92 - DOU
de 30.10.92), cabendo à SAG apenas dar-lhe cumprimento.
13.
Este posicionamento da Corte de Contas com respeito à
questáo do pagamento de "quintos" a ex-celetistas foi confirmado
novamente por intermédio da Decisão n . 239/93 - Plenário, que, entre
outras providências, determinou fosse solicitado do Esmo. Sr.
Ministro do Estado Chefe da SOU' a revisão da "orientação
consubstanciada no Parecer SAFIDRH n. 196/92, na parte que preconiza
a possibilidade de incorporação das parcelas denominada. 'quintos' a
que ao refere a Lei n . 6.732/79, inclusivo com a contagem do tempo
anterior ao ingresso no RIU, pelos servidores regidos pela CLT até
12.12.90, ante a ausência de disposição legal que autorize tal
medida'. Registre-se, ainda, que esta decisão foi comunicada h
autoridade competente em 17.06.93, por intermédio do Aviso n.
158/SS/TCU, que permanece sem atendimento até a presente data.
14.
Por sua vez, também não se
justifica a falta de
regularização dos pagamentos efetuados em duplicidade pelo exercício
eimultãneo de cargos da antiga SEC/PR e MINC, pois, não obstante os
argumentos apresentados pela SAG, o quadro anexo ao Decreto n . 696/92
(fls. 262/263) promoveu a transformação dos cargos da extinta
Secretaria nos do atual Ministério, tornando incabivel o pagamento de
vencimentos aos ocupantes de cargos em ambas as estruturas.
RMA/dpl
Deste modo, deverão ser reiteradas à SAG, como propõe a 61
15.
/GCE, as determinações ainda não cumpridas constantes da Decisão n.
101/93, procedendo-se de forma semelhante com respeito à SAF/PR,
fim de verificar-ao as providências adotadas por aquele órgão em
função do Aviso TCU n . 158/93.
Com relação ao pedido de reexame interposto pelos Srs.
16.
Marcus Moraes Accioly e José Arnaldo Moreira Guimarães Neto,
verifica-se que a unidade instrutiva, em minuciosa análise cuja
transcrição dispensamos (fls. 535/538), demonstrou que os argumentos
apresentados por aqueles servidores justificam o pagamento de apenas
parte das passagens aéreas e diárias a eles concedidas, razão pela
qual dever-mo-â conhecer do apelo para dar-lhe provimento parcial,
mantendo a obrigação de recolhimento somente dos valores
correspondentes aos benefícios cuja irregularidade ao respectivas
justificativas não lograram elidir.
Resta, assim, apenas a questão das irregularidades na
17.
execução do convênio firmado com o Instituto Histórico do Olinda,
detectadas em duas auditorias especiais, uma realizada pela SIM no
MINC (fls. 340/343, itens 15.1 a 15.6) e outra efetuada pela CISET do
Ministério na entidade convenente (fls. 430/437).
Em data posterior aos pareceres da 61 VICE, o Ilmo. Sr.
18.
Secretário de Controle Interno da Pasta da Cultura enviou a esta
Corte o ofício GAB/CISET/M/NC/N . 198/93, de 06.12.93 (f/s. 543/544),
por intermédio do qual encaminhou diversos documentos que demonstram
as providências adotadas no Ambito do Ministério para apurar
responsabilidades pelas irregularidades constatadas por aquele órgão
de controle e péla SIM na avença em foco, providências estas que
culminaram com a determinação de instauração de Tomada de Contas
Especial feita à Delegacia Regional do Tesouro Nacional em Brasília
(fle. 587).
Deste modo, havendo sido tomadas as medidas necessárias à
19.
responsabilização dos eventuais causadores de prejuízos ao Erário,
cabe apenas fixar prazo para conclusão e encaminhamento a esta Corte
da Tomada de Contas Especial há pouco referida, informando o Exmo.
Sr. Procurador-Geral da República, ante a solicitação de fle. 426, de
todas as providências adotadas co,. respeito ao convênio em tela.
Com estas considerações, acolho os pareceres da 6 . IGCE e
VOTO porque seja adotada a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1993
BENTO JOSE BUGAR1N
Mlnistro-Rolator
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8. Decisão: O Plenario, ao acolher as conclusões do Relator, de
acordo com os pareceres da 6 . /GCE, DECIDE.
8.1. tendo em vista o atendimento apenas parcial, pela SAG/MING,
dos termos da Decisão n. 101/93 - Plenário, transmitidos àquele órgão
pelo Ofício n. 014/94 - IGCE-6, de 22.07.93, renovar os comandos
constantes doe eubitene 8.2.5, 8.2.7 o 8.28 do supracitado aresto,
determinando:
8.1.1. a remessa ao Tribunal dos comprovantes de recolhimento dos
valores atualizados dos seguintes pagamentos, efetuados indevidamente
ao Hotel Phenícia:
8.1.1.1. despesas com hospedagem no dia 19.02.92, consoante Processo
n. 01400.003315/92-97;
8.1.1.2. desposas sem amparo legal com refeições, consoante Proc. n.
01400.002875/92-14;
8.1.2. sustaçào imediata do pagamento de 'quintos . ao Sr. Edgar
Acosta Diaz e a outros servidores também regidos pela CL? até
12.12.90 que porventura estejam recebendo a mesma vantagem, ante a
vedação contida no art. 70 da Lei n. 8.162/91 (DOU de 09.01.91), no
Parecer/SAY/DRH n . 230/91 (DOU de 13.08.91), na Orientação Normativa
n . 115/91 e nas Decisões do Tribunal n . s 490/92 - Plenário (Ata n.
47/92 - DOU de 27.10.92) e 419/92 - I. Camara (Ata n . 37/92 - DOU de
30.10.92);
8.1.3. adoção de providências para regularização dos pagamentos
efetuados em duplicidade em razão do exercício concomitante de cargos
da ex-SEC/PR como os do atual MING, a saber:
8.1.3.1. Tania Cristina Barbosa Morotta, Diretora do ex-Departamento
de Planejamento e Coordenação, e Ruy Collet Solberg, Secretário do
Desenvolvimento Audiovisual;
8.1.3.2. Miguel Abdala Daher, Coordenador Geral de Administração, e
Wladimir do Amaral Nurtinho, Secretário de Intercambio e Projetos
Especiais;
8.1.3.3. Eneida Braga Rocha, Assessora do Coordenador Geral de
Administração, e Irene Rodrigo Octávle Moutinho, Secretária de Apoio
• Cultura;
8.1.3.4. Júlio Cesar Ferreira Pereira, Assessor Chefe da Assessoria
Jurídica, e Geraldo da Rocha Moraes, Secretario de Informações,
Estudos e Planejamento;
8.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelos Srs. Marcos
Moraes Accioly e José Arnaldo Moreira Guimarães Noto para dar-lhe
provimento parcial, comunicando àqueles servidora:: o acolhimento de
suas justificativas com respeito ao fornecimento das passagens aéreas
objeto das Requisições do Transporto n o s. 337/92, 359/92, 360/92,
126/93 e 131/93, mas mantendo a responsabilidade do primeiro pelo
valor de Cr$ 23.661.814,00 (vinte e três milhões, seiscentos e
sessenta e um mil, oitocentos e quatorze cruzeiros), correspondente
às Requisições de Transporte nus. 404/92, 408/92, 003/93 e 060/91 e
de Diária n . 001/93, e a responsabilidade do segundo pela importáncia
de Cr$ 9.990.600,00 (nove milhões, novecentos o noventa mil,
seiscentos cruzeiros), relativa à Requisição de Transporte n . 059/63;
8.3.
determinar à CISET/MINC:
8.3.1. ante a recomendação contida no subirem 18.1, alínea -m", do
Relatório do Auditoria Especial da STN, que se manifeste a respeito
do efetivo ressarcimento doa valores discriminados no subitem
anterior;
8.3.2. a adoção de providências para conclusão e encaminhamento a
esta Corte, em 60 (sessenta) dias, da Tomada de Contas Especial dos
responsáveis por irregularidades na execução do convênio de que trata
o processo n. 01400-003130/92-91 - MINC, firmado com o Instituto
Histórico de Olinda (PE);
8.4. requerer do Exmo. Sr. Ministro-Chefe da SOU' pronunciamento
acerca das providências adotadas por aquele osga., em função do Aviso
n . /58/SS/TCU, de 17.06.93, por intermédio do qual foi solicitada a
revisão da "orientação consubstanciada no Parecer SAF/DRH n . 196/92
na parte que preconiza a possibilidade de incorporação das parcelas
denominadas 'quintos' a que se refere a Lei n . 6.732/79, inclusive
com a contagem do tempo anterior ao ingresso no RIU, pelos servidores
regidos pela CLT até 12.12.90, ante a ausência de disposição legal
que autorizo tal medida";
0.5. informar ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República que as
irregularidades ocorridas na execução do convênio celebrado entre o
Instituto Histórico de 0/inda (PE) e o Ministério da Cultura,
tratadas no processo n . MPF/PGR n . 08100.001816/93-99, estão sendo
apuradas no ambito daquela Pasta, havendo sido determinada a
instauração da respectiva Tomada de Contas Especial, que, consoante
determinação formulada pelo Tribunal nesta oportunidade, deverá ser
concluída o encaminhada A Corte no prazo de 60 (sessenta) dias;
8.6. encaminhar ao eminente Titular do Ministério Público
Federal, ainda, cópia desta Decisão, do Relatório o do Voto que a
fundamentaram e dos elementos enviados ao Tribunal polo Sr.
Secretário de Controle Interno do M/NC (fls. 543/606);
8.7.
cancelar o sigilo dos autos;
8.8. determinar a juntada do presente processo às contas da
Secretaria de Administração Geral da Pasta da Cultura relativas ao
exercício de 1993, para exame em confronto.
8.9.
dar ciência desta decisão ao
Sr. Josb Vieira Alves,
signatário da peça inaugural deste processo.
9. Ata n .42/93 - Plenário (Reservada).
10. Data da Sessão. 15/12/1993 - Extraordinária de caráter reservado.

CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente
DEC/SÀO N . 199/93 - TCU - PLENÁRIO
1. Processo n. TC-001.817/93-0 - SIGILOSO.
2. Classe do Assunto( VII - Representação formulada com bano no art.
74, 5 1 5 , da Constituição Federal acerca de irregularidades no
Ministério da Cultura, tendo sido comprovada, mediante Inspeção
Extraordinária, a ocorréncia dos fatos narrado..
3. Interessado: José Vieira Alves, ex-Secrerario de Controle Interno.
4. órgão: Ministério da Cultura.
.5. Relatort Ministro-Substituto BENTO JOSE BUGARIN.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. órgão de Instrução: 6. VICE.

BrNTO JoSÉ BUGARIN
Ninistro-Relator

ATA No 65, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1993
(Sessão Extraordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Carlos Atila Álvares da Silva
Repr. do Ministério Público( Dr. latir Batista da Cunha
Secrotario das Setsdest Rel. Josadak Pereira de Oliveira
Atila Álvares da Silva
O P,,sid,nte, Ministro Carlos
declarou aberta, às quatorze horas , trinta minutos, a Sessão
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Extraordinária do Tribunal de Contas da União (Lei Orgànica do TCU,
artigo 10 inciso XI; e Regimento Interno, artigos 1., inciso XIII,
23, 26, inciso I, 29 e 86).
Convidou para comporem a Mesa o Exm . Sr. Deputado Federal
B. Sã, 45 Secretário da Mesa , representando o Exm . . Sr. Presidente
da Camara dos Deputados, Deputado inocencio de Oliveira, e o Exm . Sr.
Ministro Orlando Teixeira da Costa, Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho.
Registrou a presença dos Ministros Luciano Brandão Alves de
Souza, Adhemar Paladini Chiai, da ministra Élvia Lordello Castello
Branco, dos Ministros Marcos vinIcios Rodrigues Vilaça, Homero dos
Santos, Paulo Affonso Martins de Oliveira e Olavo Drummond, do
Ministro-Substituto José Antonio Barreto do Macedo, do Auditor Bento
José Bugarin, do Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da
Cunha, havendo, ainda, registrado a ausência do Ministro Fernando
Gonçalves, em licença para tratamento de saúdo, e do Auditor Linco/n
Magalhães da Rocha, por motivo de fúrias.
Assinalou, também, que haviam comparecido -- e, a convite
da Presidência, ocuparam lugar na bancada do reunião, ao lado dos
demais Ministros -- os Ministros, aposentados, Ewald Sizenando
Pinheiro, Thale. Bezerra de Albuquerque Ramalho e Ivan Luz.
Registrou, ainda, a presença dos Subprocuradores-Gerais, aposentados,
Ora. Sebastião Baptista Affonso e Laerte José Marinho.
Comunicou que a Sessão Extraordinária se destinava
cerimónia de posso, em Plenário, da Ministra g lvia Lordello Castello
Branco e do Ministro Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça, eleitos, na
Sessão
Ordinária
realizada em 15 de dezembro corrente,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Tribunal do Contas
da União, para o ano civil de 1994.
Em seguida, o Presidente, Ministro Carlos Atila Alvares da
Silva, solicitou ao Secretário da. Sessões que procedesse à leitura
do termo -- lavrado na forma prevista no artigo 87 do Regimento
Interno -- de posso do Presidente eleito, para o ano civil de 1994.
E, após essa leitura, ao apor a sua assinatura, convidou a
Ministra g lvia Lordello Castollo Branco a prestar o compromisso
previsto no 5 1 a do artigo 86 do Regimento Interno e a assinar o
termo de posse.
Solicitou ao Secretário das Sessões gue procedesse à
leitura do termo -- lavrado, na forma regimental -- de posse do
Vice-Presidente -eleito, para o ano Civil de 1994.
E, após essa leitura, ao opor a sua assinatura, convidou o
Ministro Marcos Viniclos Rodrigues Vilaça, eleito Vice-Presidente do
Tribunal, para o ano civil de 1994, a prestar o seu compromisso
regimental e a assinar o termo de posse.
Em prosseguimento, concedeu a palavra: 1 0 ) ao Ministro
Luciano Brandão Alves de Souza que, como orador designado pela
Presidência, saudou, em nome de todos os seus pares, a Ministra glvla
Lordollo Castello Branco e o Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, recém-emoossados, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente do Tribunal, para o ano civil de 1994; e 2.) ao
Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha, que se
manifestou polo Ministério Público junto ao Tribunal; 3 . ) à Ministra
g lvia Lordello Castello Branco, que se expressou em seu nome pessoal
e pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (v. os respectivos
textos em Anexo único a esta Ata).
Em conclusão, o Presidente, Ministro Carlos Atila Alvares
da Silva, manifestou-se nestes termos (v. teor no mesmo Anexo único
desta Ata).
ENCERRAMENTO
Ao agradecer as autoridades, presentes e representadas, e
as Senhoras e Senhores que havia prestigiado o Tribunal com a sua
presença, convidou a todos a se dirigirem ao Salão Nobre da Casa para
os cumprimentos de estilo, tendo, a seguir, dado por encerrada a
Sessão Extraordinária às quinze horas e cinqüenta e cinco minutos.
Para constar, ou, Josadak p ereira de Oliveira, Secretário
das Sessões, lavrei o subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada,
será assinada pelo Presidente do Tribunal.
JOSADAK PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretririo das Sessões

Aprovada em 29 de dezembro de 1993

CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente
Anexo único da Ata n. 65, de 16-12-1993
(Sesaão Extraordinária do Plenário)
Palavras proferidas, na Sessão Extraordinária do Plenário
realizada em 16 de dezembro de 1993, quando tomaram posse a Ministra
g lvia Lordollo Castello Branco o o Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça nos cargos de p residente e vice-Presidente do Tribunal de
Contas da União, para o ano civil de 1994, respectivamente, para os
quais foram eleitos na Sessão Ordinária realizada em 15 de dezembro do
mesmo ano:
de Souza, em
• a) pelo Ministro Luciano Brandão Alves
saudação, em nome do todo o Tribunal, aos Ministros recém-empossados;
b) pelo Procurador-Geral em exercício , Dr. Jatir Batista
da Cunha, Representante do Ministério Público junto ao Tribunal;
c) pela Ministra Ministra Élvis Lordello Castello Branco,
em seu nome pessoal e do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça; e
d) pelo Presidente, Ministro Carlos Atila Alvares da Silva.

SENHORA MINISTRA ÉLVIA LORDELLO CASTELLO BRANCO
Ao tomar posse em sua cadeira de Ministra deste Egrégio
Tribunal, em /O de setembro de 1987, Vossa Excelência, numa evidente
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manifestação de bom-gosto literário, depois de aludir a0 empenho com
que lutou para conquistar o seu lugar ao sol, vinda da romântica
Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano, confidenciou nunca haver
sonhado, em companhia da lua e das estreias, com a chegada de seu
barco a porto tão iluminado.
Esse almejado porto é o Tribunal de Contas da União, ao qual
sobretudo o seu talento o reconhecidos méritos profissionais levaram.°
então Presidente JOSt SARNEY a indicá-la ao Senado da República para
integrar esta Instituição, que acaba do ultrapassar cem anos
ininterruptos de modelar funcionamento.
A formação acadêmica de Vossa Excelência foi exemplar. Não
bastasse ter iniciado seu Curso Superior na vetusta Faculdade de
Direito do Recife, iria conclui-lo, em 1950, na não menos gloriosa
Faculdade Nacional do Direito do Rio do Janeiro.
Profissionalmente, havia percorrido aqueles cargo, o funções
que a tinham preparado para exercer magistratura que dariam ao 8812
nome a merecida ressonância. Os competentes exercícios como Juiza do
Trabalho o como Procuradora-Geral junto ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal, neste por mais de vinte anos, já a recomendavam para
aqui assentar-se com a naturalidade de quem já conhecia muito bem esta
Casa. Pela primeira vez uma mulher - mas não apenas por ser mulher conquistava com seus próprios méritos uma cadoira em Tribunal Superior
do Pais. E, por via do conseqüência, também a primeira a ser eleita,
como acaba merecidamente de ser, Presidente do Tribunal de Contas da
União.
Tudo isso se ajustando muito bem com as positivas
transformações pelas quais vem passando nossa sociedade nestes últimos
decênios.
Para mim, e para todos que a conhecem, será impossível
dissociar sua pessoa daquela outra que, por várias décadas, tanto
dignificou a Imprensa brasileira, elevando-a a seus mais saliente.
momentos. Desassombrado, dono de- agudo sonso critico, viria a
tornar-se paradigma do jornalismo nacional. Quero referir-me a CARLOS
CASTELLO BRANCO, o amigo, o acadêmico, o colunista. Aquele que, por
toda uma vida, foi o dileto companheiro de ÉLVIA, e dedicado Pai de
seus filhos. Ele, CASTELLO, que, desde a juventude, a acompanhava em
memoráveis passeios boêmios polo Rio de Janeiro de antes, por Você
própria evocados com saudade.

Personalidade forte e afirmativa, cidadã vitoriosa, estes os,
traços que sempre lhe distinguiram, Senhora Ministra, o nobre caráter;
a discrição, a irreverência e a coragem.
Ministra .do acu, a -atuação , de Vossa Excelência neste
Tribunal tem eido singular: ao lado do rigor e do equilíbrio, a
firmeza sem alardes. AI estão a demonstrar essa afirmação, reunidos
nos Anais da Casa, os seus votos, as suas intervenções no Plenário e
nas duas Câmaras. Ressalte-se, dentre outros, seu lúcido Parecer sobre
as Conta. do Goverao da República relativas a 1988, precedido de
percuciente análise sobre a evolução da nova Constituição da República
Federativa do Brasil.

Sucre de seus grandes momentos nesta Instituição foi sem
dúvida o exercício, como Vice-Presidente, da Corregedoria. Ali sempre
atuou com reconhecida inteireza e bravura, conformo testemunham os
integrantes deste Colegiado.
Ainda em razão do exercício da Vice-Presidência destacou-se
também Vossa Excelência como supervisora atonta da Revista dg =h
valioso repositório da doutrina e da jurisprudência relativas ao
controle dos gastos públicos. A experiência antes acumulada como
jornalista profissional em periódicos como VASgUérdik e o Dk1ri,2
Carioca, do Rio de Janeiro, explicam a segurança com que se houve
também nesse campo de sua responsabilidade.

SENHORA MINISTRA,
A eleição de Vossa Excelência para Presidente do Tribunal de
Contas da União coincide com momento muito especial da moderna história
republicana do Pais.
Por isso mesmo, mais do que nunca tem sido esta Instituição
de Contas solicitada, por força do comprovado conceito de que
desfruta, o que muito a credencia. Da MOSMa forma, em razão de sua
ainda bem estruturada organização e de seu qualificado mas reduzido
corpo técnico, é permanentemente Instada a oferecer seu fundamental
apoio as ações tendentes a garantir os princípios salutares de combate
à impunidade o de sustentação da moralidade pública.

A esse respeito, a participação de Vossa Excelência no
recente Congresso de Tribunais de Contas do Brasil em São Luis do
Maranhão bem define, no nosso entender, a posição do TCU nos dias que
correm. De fato, naquele ocasião enfatizou Vossa Execelência não caber
qualquer tipo de modificação quanto às atribuições outorgadas a este
Tribunal. Bom ao contrário, sustentou então a necessidade urgente de
consolidarmos as competências já conferidas a esta Instituição pela
Carta de 1988. E isso simplesmente porque os instrumentos legais o
regimentais indispensáveis ao pleno e cabal funcionamento do TCU só há
pouco entraram em vigor, enquanto que outros não monos básicos,
dependem ainda de deliberação superior.
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SENHORA PRESIDENTE, MINISTRA LVIA CASTELLO BRANCO
Nesta oportunidade, sinto-me distinguido pela honrosa
designação do digno Ministro CARLOS ATILA, que hoje ocupa, com
reconhecida probidade e marcante atuação, a Presidência do TCU. Falo
em nome de todo este Plenário, para saudá-la no instante em que é
empossada como sucessora de Sua Excelência.

No desempenho de suas altas responsabilidades, esteja certa
de que não lhe faltaremos com a cooperação e a solidariedade de que
venha porventura precisar. Seus sólidos conhecimentos jurídicos e seu
agudo senso humanístico são suficientes garantias do que sua gestão
estará justa e diuturnamente voltada para a continuidade dos elevados
propósitos desta Instituição.
Eleito juntamente com Vossa Excelência para o cargo de
• -v-Presidente do Tribunal, representa o digno Ministro o Acadêmico
',S VILAÇA, por sua vasta cultura e experiência de homem público, a
de permanente colaboração com sua Presidência, em prol dos
egitimos Interesses do Colegiado.
Em conseqUêncla estará o TCU plenamente a altura de suas
reeponsabilidados constitucionais, compreendendo ao mesmo tempo aos
reclamos que lhe possam ser apresentados peio Congresso Nacional e por
toda a Sociedade.
Recebam portanto Vossas Excelências nossao congratulações e
votos do pleno êxito no desempenho das elevadas funções em que agora
acabam de ser multo merecidamente investidos.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1993
LUCIANO BRANnA0 Atiles DE SOUZA
Ministro
Sr. Presidente
Srs. Ministros
Srs, Funcionários

e

Eleita ontem, hoje toma posse o 78 . membro deste
Tribunal, nas funções de Presidente, para a Administração de 1994.
Empossado, em 10.09.87, como Ministra da Corte Federal de
Contas, foi a primeira do sexo feminino escolhida para ter assento em
Tribunal Superior, no pais e agora, na Presidência deste Tribunal.
Mas, a sua ascensão não se deu por essa condição; chegou
ao elevado posto por suas qualidades intelectuais, seu invejável
currículo, sua cultura geral e jurídica, sua experiência.
Cursou a renomada Faculdade do Direito do Recife, aquela
em que classes - salas de aula - são em forma de anfiteatros, onde
estudaram Ruy Barbosa, Castro Alves, Tobias Barreto e Marcos Vilaça.
Há 32 anos labuta no ramo das contas públicas, 26 anos
como Membro do Ministério Público especializado, para honra nossa e
demais colegas do parei:et pouco mais de 6 anos como Juiza, profissão
,que havia perlustrado antes no ramo do Trabalho.
Entre suas qualidades de bom-senso, equilíbrio, sentimento
de justiça nos seus votos, paixão por suas teses jurídicas', há uma
outra, que logo chama a atenção do quem com ela convive, que é a
franqueza, visto como não partilha da maneira teológica dos jesuítas de
reter a verdade por 'restrições mentais'.
Essa eleição de ontem, posse de hoje, pode parecer a
alguém tratar-se de ritual, que a todo ano se renova, por tradição.
Não é bem isso, tem sentido mais profundo, ié auto-governo, é o sina/
exterior da independência dos Poderes, pedra de toque da teoria da
separação dos Poderes, de Montesquieu. Internamente, o rodízio revela
a democracia, em que todos têm sua vez, e isso também não é fato
comum, °Libido que o STF já teve Presidente vitalício e fia Corte
Suprema dos EE.UU. ainda hoje é assim.
Não se pode desprezar o momento político da quadra que
ora o país atravessa, de apreensões, em que a Policia toma o lugar da
Política, em que se fala mais em anos de cadeia do que em anos de
mandato. A par disso, há uma revisão constitucional. Como o Tribunal
resistiu à centúria, saberá navegar nesse mar de procelas.
Também sabemos que o leme do barco, com a Ministra Elvta,
está entregue a boa timoneira, pois não lhe faltam atributos para mais
essa missão.
Como Vossa Exceléncia é do dia de Santa Luzia terá bons
'lhos para alumiarem a senda quer terá de percorrer, na condução dos
Junto à Ministra E/via, alça-se na mesma eleição, para
lhe substituir e suceder, o Ministro Vilaça, que certamente emprestará
o seu cabedal intelectual e experiência administrativa na conjunção de
esforços para dirigir o Tribunal.
Ademais, já sabemos que essa Administração estará sob a
proteção de N. S. de Nazaré. E que a Ministra Elvla nasceu na antiga
Nazaré das Farinhas e o Ministro Vilaça em Nazaré da Mata. Terá sido
mera coincidência? Mactub.
Ao Ministro Atila, que passa o pesado bastão de comando,
o reconhecimento do MP ao seu denodado trabalho, desempenhado mercê do
sua capacidade intelectual, jornadas longas de tarefas, esforço
tísico, deslocamentos constantes para contactas com autoridades da
República.
Sua administração, entre tantas novidades na produção de
documentos dd serviço, destaca-se, por ter sido nela editada, a da Lei
Organice -.tad; ó - novb-k,kiwrom57-dwthhodulde-arentrd . de-sorevão--cr-
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Aperfeiçoamento, realizados inúmeros concursos e cursos.
Somos testemunhas de sua Incansável produção de peças,
ate em língua estrangeira, mesmo enquanto se desenrolam as Sessões,
sem perder sou comando, sem deixar de participar ativamente delas com
debates.
Os nossos votos de contínua atuação de eficiência e
capacidade no retorno à cadeira de Ministro-Relator.
Sabemos que Vossa Excelência deixa a Presidência, mas não
o Tribunal, que continuará a contar com seu concurso, agora
enriquecido com o conhecimento haurido por Vossa Excelência à testa
dos Inúmeros problemas que se apresentam a todo o momento, exigindo
argúcia, diplomacia, firmeza, coragem para enfrentamento de oposições
de natureza vária.
Seria ingratidão do Ministério Público não tributar a
Vossa Excelência os agradecimentos que temos de fazer, por não ter
faltado ao pronto atendimento de nossas pretensões, de sua parte.
As nossas expectativas são de que a nova Administração
tenha a mesma sorte da de V. Ex., para enfrentar os desafios que
certamente surgirão, com novas cores_e circunstancias.
JATTR BATISTA DA CUNUA
er ocurador-Geral em Lxercicio
DISCURSO DA MINISTRA ÊLVIA LORDELLO CASTELLO
ORANCO AO SER EMPOSSADA NO CARGO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO
Atinjo a Presavencia do Tribunal carregando o peso dos meu.
41 anos de serviço público e escolhida pelo critério que aqui vige há
quase 30 anos: o de eleger-se sucessivamente Presidente e
Vice-Presidente os Ministros mais antigos entre os que ainda não o
tenham sido, critério também adotado em outros Tribunais. A eleição,
ainda que por esse modo, é uma prova de confiança dos demais
Ministros, pois não sendo o critério de lei, poderia ser alterado.
Agradeço-lhes, pois, também em nome do Ministro Marcos Vindos
Rodriguez Vilaça, a moção de confiança recebida.
2.
Sinto neste momento aumentada a honra que já é minha: a do
sor membro desta centenária Corte, nascida do mesmo ideário cívico
que conduziu à Abolição da Escravatura o à República Federativa do
Brasil, primeiros frutos da pregação renovadora e moralizadora
iniciada no pais logo depois da independência. De fato, remonta a
1826 a idéia da criação de um 6rgão encarregado da fiscalização das
rendes e das contas públicas defendida por Caldeira Brant e José
Inácio Borges. Em 1850, a iniciativa do Visconde de Itabord resultou
na criação de um Tribunal do Tesouro, presidido pelo Ministro da
Fazenda.
3.
O órgão criado não atendeu à expectativa dos que pugnavam
pela moralização das contas públicas e a luta por um verdadeiro
Tribunal, desligado do Executivo a quem fiscalizava, continuou até
que Ruy Barbosa, bata/hador ferrenho, fez editar o Decreto n . 966-A,
de 7 de dezembro do 1890, que criou o Tribunal de Contas da União,
consagrado no art. 89 da primeira Constituição Republicana.
4.
' NA° od por ser centenária, honra a Corte de Contas os seus
Ministros: é que o perfil da instituição permanece como foi traçado
pelo imortal jurista. Assim a definiu, ao dirigir-se ao Chefe do
Governo Provisório:
"corpo de magistratura Intermediária à administração e à
legislatura, que, colocado em posição autônoma, com atribuições de
revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer
ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo
constitucional, sem risco de converter-se em instituição de ornato
aparatoso e inútil.'
5.
Suas palavras são permanentemente evocadas por quem fala
sobre o Tribunal, porque ainda não surgiu nenhuma definição mais
concisa e mais perfeita que a sua, como lembrou recentemente o
ilustre Ministro Carlos Atila.
6.
Honra a Corte a todos nós que a integram e aos seus
funcionários porque sua ancianidade nAo a esclerosou nem lhe diminuiu
o tamanho. AO contrário, o tempo só a tem vivificado e engrandecido
e, na sua feição atual, é quase modelar. Com efeito, o Decreto n.
966-A/1890, foi apenas a semente que, regada sempre, resultou nb que
é hoje o Tribunal.
7.
A instituição modernizou-se, passou da estática à dinâmica.
Há multo tempo já não espera que os papéis lhe cheguem ao protocolo e
aos gabinetes, age mota proprlo, penetra as entranhas dos órgãos
fiscalizados, lnstrumenta-se a cada dia para abortar no nascedouro as
irregularidades e a malversação dos bens e valores do erário, desde
que a Carta Magna de 1967 deu-lhe a poder de inspeção.
Foi, aliás, aquela Carta, promulgada em pleno regime do
8.
exceção, o divisor de águas entre o antigo e o atual sistema de
fiscalização financeira e orçamentária da União.
R. Extinguiu o registro prévio dos atoe da Administração
Pública de que resultasse obrigação de pagamento pelo Tesouro;
instituiu o. Controle Interno no-Poder Executivo, com o fim de criar
condições indispensáveis .para assegurar a eficácia do controle
externo e regularidade à realização da receita e da despesa;
determinou o acompanhamento da execução de programa de trabalho e a
do orçamento bem como a avaliação dos resultados atingidos pelos
administradores, inclusive na execução dos contratos.
10. Determinou a criação de quadro próprio para seu pessoal;
autorizou sua divisão em Cambras; autorizou-o a representar ao Poder
Executivo e ao Congresso Nacional sobre irregularidades o abusos
acaso verificados; deu-lho o poder de suspender a execução de atos
impugnados, exceto em relação aos contratos cuja suspensão deveria
ser solicitada ao Congresso Nacional; manteve as mesmas garantias,
prerrogativas e vencimentos assegurados aos seus Ministros pela
Constituição de 1946, ao tempo que lhes impôs os impedimentos dos
magistrados; consagrou a legislação que instaurara o Ministério
Público à Corte de Cantas.
O respeito que a sociedade nutre pelo Tribunal e a
confiança que nele deposita, a consciência de que sua ação
fiscallzadora é vital para a moralidade dos costumes públicos,
levaram os constituintes de 1988 a revigorar e a acrescer a
competéncia e as atribuições da Corte de Contas, como tantas vezes

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

DIÁRIO OFICIAL

institucionalizar e a alargar a colaboraçao ao Tribunal com o
Congresso Nacional na apuração de irregularidades, permitindo que
qualquer de suas Casas ou suas Comissões Técnicas ou de Inquérito
solicitem à Corte a realização de auditorias e inspeções nas unidades
administrativas dos poderes da União, bem como nas entidades da
administração indireta. Por outro lado, mantém-se o Congresso
plenamente informado sobre as atividades do Tribunal por meio dos
relatórios que lhe remete trimestral e anualmente.
12. Serviço de fundamental important/a para os Estado.,
Municípios e Distrito Federal é a elaboração, pela Corte, observada a
legislação vigente, do cálculo das quotas do Fundo do Participação
consagrado no parágrafo único do art. 161 da Constituição, e também,
o efetivo acompanhamento da liberação desses recursos, o que tom
impedido que cheguem a destempo às unidades federadas.
13.
Não cansarei os que me ouvem com a enumeração de todas o
relevantes atribuições da Corte de Contas. Ela se firma e reafirma na
opinião pública e isto conforta e anima os que nela exercem o duro
oficio de julgar, fiscalizar os atos de gestão dos administradores da
rei publica.
14.
O restabelecimento do regime democrático tem favorecido a
exposição aos olhos de todos de sucessivas crises políticas e sociais
motivadas, entre outras causas, pela corrupção, pelo empobrecimento
do país na década passada e agora, pela falta de atendimento, pelo
Estado, das necessidades básicas da população - sobretudo no trinómio
educação, saúde o segurança - pela inflação que corrói os salários e
destrói a moeda Crises, entretanto, sejam quais forem as motivações
reais que as fermentam, não são exclusividade do Brasil que se tem,
nos últimas anos, mostrado mais forte que elas, superando-as sem
abalos profundos na estabilidade de suas instituições. Como é de
praxe nesses momentos de tensão da vida nacional - que ensombrocida
faz o povo triste o descrente dos seus valores - acirram-se os Mimos
e detona-se a contestação aos poderes constituídos. É nesse ambiente
que . tem Início a revisão constitucional.
15.
Não seria da minha feição e do meu feitio deixar de tratar,
neste momento para mim solene, da intenção de parlamentares de
introduzirem alterações no sistema de fiscalização financeira,
orçamentária e patrimonial a cargo do Congresso Nacional, exercida
com o decisivo apoio desta Corte, no modelo traçado nos arte. 71 a 75
da Constituição.
16.
André Gide disse certa vez, com a sabedoria do seu gênio:
'Tostes ch000s sant dites dejà; mais como potassas m'écoute, II faut
taujours récommescor . . Tudo já disseram os Presidentes e os Membros
desta Corte sobre este Tribunal o sua importáncia, mas parece que
muitos não os escutaram e por isso é sempre preciso repetir o que
sobre ele se tem dito e escrito.
17.
Recentomento - setembro passado - em pronunciamento no XVII
Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, onde se cuidava da
revisão constitucional o seus possíveis reflexos sobre o sistema de
fiscalização financeira e orçamentária vigente, tive oportunidade de
dizer que para se modificar normas constitucionais e legais há de se
partir dos seguintes pressupostos: le) as normas já não atendem às
necessidades e aos objetivos presentes no momento de sua elaboração;
2 . ) a pratica dessas normas está esgotada ou foi distorcida; 35)os
fatos políticos, sociais e econômicos subsequentes ao nascimento do
ordenamonto jurídico existente estão a indicar sua transformação em
beneficio do Estado o da Sociedade.
18.
Nenhum desses pressupostos ocorrera então e nem acontecem
agora. Az competências constitucionais da Corto do Contas objetivam
não apenas seu fortalecimento, mas sobretudo visam a maior eficácia,
profundidade e abrangência do controle, Incito ao regime democrático,
escopos que permanecem inaltorados. Não se verificaram, também,
esgotamento. ou distorção da prática das antigas o novas competências
estabelecidos na Constituição de 1988. Muito ao contrário. Tem esta
Casa procurado exercer suas atribuições de forma cada vez mais
esmerada. Embora lutando contra a toda sorte do adversidade, tem
conseguido aprimorar a prática dessas competências, algumas ainda em
maturação e outras ainda não exercidas por falta do Inocorrência de
situações em que o Tribuna/ seria chamado a se manifestar, como
previsto no artigo 72 da Carta Magna.
19.
Ademais, não houve distorções no exercício das compotânciso
do Tribunal, que se tem mantido, com rigor, dentro dos limites
constitucionais e legais que lhe foram traçados.
20.
Essas as palavras, mutatis estendia, então pronunciadas
sobre a oportunidade de revisão do Texto Maior relativamente
competancia desta Corte.
21.
Propostas do revisão constitucional J. apresentadas
pretendem extingui-la, instituindo a Auditoria Geral da União,
esquecidos de que o sistema colegiada de fiscalização permite
discussão mais ampla das questões a decidir, possibilitando mais
adequada interpretação da lei e garantindo aos responsáveis pela
gestão da coisa pública e a outros juriodicionados o direito de ampla
defesa em processo formalmente constituído.
22.
Os que pretendem manter o Tribunal de Contas, alteram-lho
oubstancialmente a estrutura e a composição, retiram-lhe autonomia,
cassam garantias dos seus Ministros, esquecidos mais uma vez do que
as prerrogativas e garantias dos magistrados não existem em favor
deles próprios, mas em favor dos juriedicionados, cujos direitos só
podem ser efetivamente assegurados por juízes Independentes.
23.
Aqueles -que . criticam só o fazem por desconhecer a
realidade desta Casa. Sua força de trabalho compunha-se, em dezembro
de 1992, do 2.002 cargos da Carreira Controle Externo, dos quais
apenas 958 cargos de nível superior, alguns vagos por motivo de
aposentadoria. Os ocupantes desses cargos exercem suas atividades na
Secretaria de Auditoria, nas nove Inspetorias da sede e nas vinte e
uma Inspetorias dos Estados, sendo que OB servidores do nível
superior, também exercem atividades-meio.
24.
Com esses escassos recursos humanos, em 1992, puderam os
seus nove Ministros o os três Ministros-Substitutos, apreciar no
Plenário e nas Câmaras 30.918 processos. Foram, no exercício,
realizadas 1.015 inspeções e auditorias. Para atender toda essa carga
de trabalho contou o Tribunal com recursos de ordem de Cr$
409.901.080 mil, doa quais 87,9% aplicados em despesa com pessoal
ativo e inativo.
25.
Esses números, extrai-os do Relatório de Atividades do
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Tribunal de Contas da União, enviado ao Congresso Nacional polo digno
e ilustre Presidente Carlos Atila Alvares da Silva.
26.
Sobre o exercício presente, ainda não encerrado, não há
dados finais.
27.
Se alguns desconhecem o Tribunal de Contas da União, a
imensa maioria dos Senhores Parlamentares, entretanto, sabe o que faz
o órgão, sabe da import.:mia do trabalho de assessoramento que
prestam ao Congresso os seus servidores. No exercício de 1992, 16
inspeções e auditorias realizaram-se por solicitação de suas Casas e
21 pedidos de informação delas provenientes foram respondidos.
Atendendo a solicitações dos Presidentes das Comissões Parlamentares
do Inquérito, vários servidores da Corte assossoraram, com atuação
eficiente, os trabalhos investigativos das CPI5 sobre o INSS, o FGTS,
Obras Públicas, Fundos das Estatais, Potrobrás, Privatização da VASP
e sobre as atividades do Sr. Paulo Casar Farias. Colaboraram, outros,
no assessoramento do projeto de lei sobre licitações e contratos
administrativos. A nação conhece os benefícios que resultaram desses
trabalhos.
28.
Neste exercício de 1993, encontram-se prestando
assessoramento ao Congresso Nacional 20 (vinte) servidores da Sede o
aproximadamente 100 (cem), das Inspetorias Regionais.
29.
Esta é uma Casa de trabalho pesado que cuida não só da
defesa dos bens e valores públicos e da moralidade administrativa,
mas também da honra dos ordenadoreo de despesa e de terceiros.
Cabe-lhe multá-los, indicar sua Inabilitação para o exercício de
cargos públicos e eletivos, afasta-los cautelar e temporariamente do
exercício do cargo; solicitar, por Intermédio do seu Ministério
Público, à Advocacia-Geral da União, ou conforme o caso, aos
dirigentes das entidades que lhe sejam lurtsdlcionadas, as medidas
necessárias ao arresto doo bens dos responsáveis julgados em débito;
declarar a inidoneidade para licitar na Administração Pública
Federal, por até cinco anos, quando verificada a existência de fraude
comprovada à licitação. Mas, e cela va sane dite, nenhuma destas
medidas pode ser tomada num átimo de tempo. Má que haver processo, há
que haver defesa, há de se recolher o juiz ao mais recôndito de sua
consciência para emitir sou voto, corto de que, como versejou Camões:
"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades/ muda-es o ser, muda-se a
confiança/ Todo mundo ó composto de mudança/Tomando sempre novas
qualidades'. 56 não mude a consciência do juiz, digo ou.
30.
Afirmei, mais acima, que esta é uma Instituição quase
modelar. Para que seu desempenho seja melhor do que tem sido, faz-se
urgente e necessário que o Congresso Nacional vote o projeto nc
3.248-A192 que cuida do seu quadro de pessoal, lá co exame desde
outubro de 1992; que se ampliem os recursos orçamentárioe alotados ao
Tribunal, ainda que não se atenda às recomendações das entidades
internacionais fiscalizadoras, integradas por este Tribunal.
Preconizam essas entidades nos seus conclaves, que os custos do
controle devem ser correspondentes ao montante dos recursos
fiscalizados, princípio que tem como corolário lógico seja a
indicação desses recursos feitas independentemente do injunções
políticas.
31.
É necessário, ainda, seja, o quanto antes reestruturado o
Controle Interno, cuja Insuficiência resulta na duplicação do
trabalho do Tribunal; que as questões jurídicas suscitadas em torno
do Ministério Público Especial junto a esta Corte sejam logo
resolvidas, de modo a permitir a realização do concurso público para
os cargos de Procurador, cujo provimento é indispensável ao bom
andamento de nossos trabalhos. A Constituição de 1988, no rastro da
legislação vigente há mais de um século, manteve-lhe a existência
junto a esto Tribunal, independentemente do Ministério Público da
União.
Sobre a grande importância do Controle Interno na
32.
fiscalização dos atos dos Administradores Públicos, este Tribunal tem
incessantemente se pronunciado. Ainda em Sessão de ontem, o eminente
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, renovou manifestação a
respeito, afirmando:
'Tomos para nós que o Tribunal de Contas da União já
esgotou as medidas ao seu alcance para fazer ver As autoridades
Competentes a importância de se dotar o Controle Interno dos
meios necessários ao desempenho de suas relevantes atribuições.
Não faltaram argumentos oriundos desta Casa, através de
exposições, representações, recomendações ou comunicações em
todos os nivele de poder, inclusivo junto à Presidência da
República.
Mesmo assim, não se conseguiu ainda sensibilizar as áreas
competentes do Governo quanto à necessidade premente de a.
viabilizar o Controle Interno e, com isso, permitir ao TCU
exercer plenamente suas competências com a eficiência e •
eficácia exigidas pela sociedade.'
Também ainda não se sensibilizou o Executivo sobre a nossa
33.
premente .necessidade de recursos financeiros. Ainda ontem a
Presidência denta Casa foi surpreendida com o Aviso s ê 973/SEPLAN PR, de 08 do corrente, pelo qual o Sr. Ministro Alexis Stepanenko
informava o corte de 43% nas verbas de custeio e capital, constantes
da proposta orçamentária do Tribunal.
Ao responder àquela autoridade, disse o Sr. Ministro Carlos
34.
Atila (Aviso n . 990-GP/TCU)t
'O Tribunal aceita, como manda a Razão, que seu orçamento
tenha de ser fundamentado, demonstrando-se com total transparência
a desatinação dos recurso.. Não concorda, porém, que o fiscalizado
tenha o poder de estabelecer inflexivelmente o valor total da
proposta, e disponha da faculdade de recusar liminarmente examinar
as necessidades de meios requeridos para o controle. Como a
Constituição confere o poder de fiscalização ao Congresso
Nacional, mediante Controle Externo, o estipula que esse controlo
seja exercido com auxílio do TCU, julga o Tribunal que somente o
mesmo Congresso pode limitar ou suprimir dotações de sua proposta
orçamentária..
O Tribunal de Contas da União tem um dos mais qualificados
35.
quadros de pessoal. Seus servidores aqui ingressam somente depois de
aprovados em difícil e rigoroso concurso público. O corpo funcional é
altamente técnico e eficiente, desempenhando com competência e
responsabilidade as suas tarefas.
Em grande parte, esse bom desempenho decorre do prestígio
36.
I%I
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que a Corte confere aos seus servidores, estimulando-os pelo
reconhecimento do seu trabalho e, especialmente, pelo fato de nomear
para cargos em comissão tão-somente funcionários do seu próprio
Quadro, sondo este - ao que me parece - o único Tribunal que adota o
consagra tal exclusividade na nomeação de servidores comissionados.
37.
Dal estarem seus funcionários alinhados - e assim devem
continuar - aos Senhores Ministros, Ministrem-Substituto e
Representantes do Ministério Público, formando um conjunto harmônico,
consistente e integro. O Tribunal, com sua atuação rigorosa, mas
prudente, equilibrada e justa, deve ser o orgulho de todos os que
aqui trabalham, garantindo aos cidadãos a certeza do ver fiscalizado
o emprego do seu dinheiro, punidos os responsáveis por
irregularidades o banida da Administração Pública a desonestidade, a
imoralidade e e desrespeito pelo Brasil e seu povo, tão sofrido e
carente
das necessidades mais primordiais e essenciais à
sobrevivência.
Não se administra sozinho, principalmente neste período
38.
conturbado que o Brasil atravessa, quer politica, quer financeira e
economicamente. Mesmo na eventual hipótese de não ser possível
atender-se prestenedes pessoais em razão de norma legal ou limitações
impostas por fatores alheies à vontade da Presidência ou do Corpo
Deliberativo, estou certa do que a preciosa colaboração de todos,
indistintamente - pois todos são importantes - garantirá a consecução
dos objetivos deste Tribunal, estabelecidos na Carta Magna.
Volto ao primeiro parágrafo deste texto - infelizmente já
39.
mais longo que o desejado - para dizer que, se a Presidência acresce
a honra que já tenho de ser aqui Ministra, acresce e em muito as
minhas responsabilidades. Tenho, entretanto, certeza de que contarei
com o apoio decisivo e imprescindível de todos os meus Pares, dos
Senhores Ministros-Substitutos, do Representante do Ministério
Público e dos zelosos e dignos servidores desta Casa, inclusive para
implantar sua nova estrutura administrativa.
Será meu companheiro nessa jornada o Vice-Presidente
40.
eleito, Ministro Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça, com amplíssima
experiência em Administração Pública. Dirigiu, com eficiência
comprovada, vários órgãos públicos e, além disso, membro que é da
Academia Brasileira de Letras, nos brinda com suas belas falas.
41.
Anima-me, ainda, ter ao meu redor os Senhores Ministros
Luciano Brandão Alves de Souza, Fernando Gonçalves e Adhemar Paladini
Chiai, ex-Presidentes da Corte com tão profícuas administrações, os
Senhores Ministros Homero dos Santos, Paulo Affonso Martins de
Oliveira e Olavo Druneond, que enriquecem o Tribunal com soas
brilhantes e fundamentados votos, e os Ministros-Substitutos Bento
Jose Bugarin, José Antonio 'Barreto de Macedo o Lincoln Magalhães da
Rocha, o Sr. Procurador-Geral em exercício, Dr. .latir Batista da
Cunha, mestres do Direito. Tenho certeza do que me emprestarão o
necessário apoio.
42.
Dos servidores do meu Gabinete tenho recebido irrestrita
colaboração, pelo que lhes sou grata. Não fosse a competência, o
esforço, a responsabilidade e a dedicação de todos eles no desempenho
de suas funções, não me teria sido possível levar a bom termo minhas
tarefas de Ministro. Nosso entendimento foi sempre franco, cordial e
respeitoso. Depois destes seis anos de trato diário, tenho a
pretensão de ter falte deles meus amigos.
43: E, loat but not leSsE, dirijo-me ao Senhor Presidente
Carlos Atila Alvares da Silva. Vossa Excelência, Senhor Presidente, com todos os seus altos dotes morais e intelectuais, com seu espírito
cívico, atributo de que tantos se ressentem, com seu pendor para
administrar, co. respeito pelos colegas e funcionários, co. o
sacrifício de sua saúde no fim do ano passado - deu continuidade ao
processo de eodernização desta Casa, aumentou-lhe o espaço físico,
investiu na formação técnica de nossos servidores, tonou providências
para • deacentranzaçao doe serviços da Secretaria, medida mesa que,
coepletanente implementada, tornará talvez mais fácil o exercício do
delicado e oneroso cargo no qual me investirei no ano próximo.
44.
Com o coração alegre e comovido agradeço as palavras gentis
e carinhosas co. que as saudou o Senhor Ministro Luciano Brandão,
aparenteeente tifo esquivo na. generoso e amigo verdadeiro, para não
meie dizer. Ao Sr. Procurador-Geral en exercício, tarb4., agradeço a
fala. expresse os sinceros agradecimentos do Ministro Marcos Vinicio,
Rodriques Vilaça pelas palavras a ele dirigidas.
45.
Agradeço, ainda, a paciência de todos os que aqui se
encontram para prestigiar esta solenidade e a presença carinhosa do
meu filho • dos nau* netos.
46.
Volto agora o meu espírito para o Caetano. Se lã de onde
Se encontra acompanha este ~mento,. na humildade que foi seepre o
traço marcante de sua personalidade e no profundo respeito que sempre
em devotou, estará dizendo;
-Mas minha filha, você está tão cansada, eu queria tanto
que você se aposentas.. • você annum a Presidência?
Peço a Deus que ne abençõe • me ilumine.
Muito obrigada,
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Ministros e os Srs. Servidores testemunharam e de qualquer forma
consta dos Relatórios que enviei ao Congresso Nacional. Gestão
concluída, página virada.
Desejo muito êxito à tom. Sr . Ministra É/via Lordello
Castello Branco o ao sou eminente Vice-Presidente, meu prezado amigo,
Ministro Marcos Vicies Rodrigues Vilaça, nas difíceis funções que ora
assumem. Afianço-lhes desde já que podem contar com a minha
irrestrita colaboração, se acaso for necessária.
Muito obrigado a todos.
CARLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente
(Of. 09 1/94)

Poder Legislativo
GUIAR A DOS DEPUTADOS
Diretoria Gerai
PORTARIA N9 704. DE 21 DE DEZEMBRO DE 1993
O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuí
cães que lhe confere o inciso XXXVII do artigo 147 da Resolução no 207
de 30 de novembro de 1971.
Considerando que AFIKORT-FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA., com
sede na Avenida Central, bloco 990, Loja 06, Núcleo Bandeirante-DF,lns
crita no CGC sob o 59 37.052.958/0001-36, não forneceu o material des
crito na Nota de Empenho 1.094/93 (Proc.25.964/93),resolve:
Aplicar à referida empresa as seguintes penalidades:
a) multa de CR$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos
cruzeiros reais), correspondente a 50% do total adjudicado, de acordo
com o item 05 das observações do verso do Convite 59 115/93, e
b) suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara
dos Deputados, pelo período de 01 ano, conforme o disposto no inciso
III, art.87 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993.
ADELMAR SILVEIRA SABINO

PORTARIA N9 727, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribui
cases que lhe confere o inciso XXXVII do artigo 147 da Resolução no 20,
de 30 de novembro de 1971, e
Considerando que a empresa OFFICE'S COMERCIO DE MÓVEIS VIDA.,
a-DF, inscrita no CGC
com sede na SCLN 102, Bloco 13, Loja 18, Brasíli
sob o n9 26.991.778/0001-01, não assinou o contrato, objeto da Strada de
Preços n9 19/92, em virtude de não ter recolhido a garantia para sua
formalização,resolve:
Aplicar A referida empresa as seguintes penalidades, conter
me determina o item 10 da citada Tomada de Preços e o g 19 do Art. 130
do Ato da Mesa 09 151/89:
1. multa no valor de 12.732,40 (1FIR, equivalentes a 20% do
valor da adjudicação;
2. suspensão do direito de participar em licitação e impedi
mento de contratar com a Câmara dos Deputados pelo prazo de Si (ue)ano;
3. ressarcimento A Câmara dos Deputades da despesa de
18.280,25 UYIR resultante da diferença de preços verificada entre as
propostas apresentadas pela empresa vencedora e pela segunda colocada.
ADELMAR SILVEIRA SAB/NO
PORTARIA N9 730-A, de 30 de dezembro de 1993
O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXXVII do artigo 147 da Resolução 09 20,
de 30 de novembro de 1971, e
Considerando que a empresa CONDOTTI JÓIAS LTDA. com sede no
CNB, Loja 2.113, Brasília-DF, inscrita no CGC sob o rr? 00.521.526/000õ-40,
não entregou o material descrito na Nota de Empenho 2.182/87 ,resolve:
Aplicar á referida empresa as seguintes penalidades, conforme
o previsto na artigo 73, incisos I e III do Decreto-Lei n9 2.300/86:
a) multa correspondente a 8.407,40 UPIR, relativa a 20% do to
tal adjudicado constante da Nota de Empenho 2.181/87, e
b) suspensão do direito de licitar e contratar com a Cão:mudos
Deputados, pelo período de 02 anos.

ELVIA L. CASTELLO BRANCO
ADELMAR SILVEIRA SABINO
iT . . n9 6/94)
em. Sr. Deputado B. Sá, 4. Secretario da Mesa, representando o Exm.
Sr. Presidente da Cheira dos Deputados,
Exe. Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa, Presidente do Tribunal,
Superior do Trabalho,
Exales Srs. Ministros que integram e que integraram este Tribuna/,
Ermas Srs. Ministros do Estado,
Emace Autoridade* presentes e representadas,
Ilm. s.Sra. Servidores deste Tribunal,
Umes Srs. Secretários de Controle Interno,
Senhora* e Senhores,
Tomo • palavra exclusivamente para agradecer ao Ministro
Luciano Brandis Alves de Souza, ao eminente Procurador-Geral em
exercício,
Dr. Jatir Batista da Cunha, e A Exe. Sr. Ministra Élvia
Lordello Caetano Branco as referências simpáticas que fizeram sobre
o meu trabalho nesta Presidência.
Tem sido praxe que o Presidente que encerra seu mandato
faça nesse momento um breve relato de sua gestão. Peço que me escusem
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Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Diretoria Geral
DEsP.cm05
Proceeeo ne 535193
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da lei na 8.888103,
comunico a V.Sa.. ',era ratificasào • inesigibelidade oe lis, tsçls
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fundamentada no Art. 25, inciso I, da norma legal supracitada, para •
aquisluto de disto magnetIca tloo Ninahester, pela LACO EtETRONiCA
S/A., no valor de Cr$ 3.080.000,00 (trèt. milhões e oitenta mil
cruzeiros reais).
Processo na 637/93
km comprimento ao disposto no Art. 28 da Lei nO 13.580/03,
comunico a V.S..,
per
licitada°
ratificadao a
inizolgibilidade da
fundamentada no Art. 25, Inciso I, da norma legal
supracitada, par. •
•quialeic de "ft
deatinados a po.ibiliter • expanalo da
Computador Pvramid O5-8000-F da cério T MIS 2 OSA, para a série ES
M IP S CG 05s , p o14 LABO ELETIMNICA S/A, no valor de Cr$ 14.019.040,00
• queranta cruzeiros
(quatorze milho..., novecentos • dezanove mil
reais>,
ANTONIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA
Diretor de PatrimOnlo e Material
Inaxigib ljidades de Licitada°, acima, nos
Ratifico a.
raquIsItos legais em vigor.
termos proposto., por atenderem o
EUFRASIO MATIAS SOUSA NETO
Diretor-Geral
(Of. n9 32/94)
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TRIBUNAL REGIONAL
I
ONeALDO TRABALHO
DESPACHO DA PRESIDENTE
Em 17 de dezembro de 1993
Despacho proferido pela Presidência da Banca Examinadora da
Prova de Conhecimentos Gerais de Direito do V Concurso para Ingresso
na Magistratura do Trabalho da 15 . Região, ao apreciar os Processos au.
tuados sob n . s. GDG 565/93, 598/93, 567/93 e 566/93, respectivamente
de interesse dos candidatos HO/cio Muniz, Henoc Plva e Geraldo flagela
Cardoso, Ivana de Fátima Salcedo Figueira e Milton Martins: "Todas as
impugnaçõe
s apresentadas às questões da Prova de Conhecimentos Gerais
de Direito do V Concurso para Ingresso na Magistratura do Trabalho da
15 . Região foram rejeitadas pela Banca Examinadora. A Fundamentação en
contra-se à disposlçao dos interessados no Tribunal Regional do Tri
talho da 15 . Região, à Rua Barão de Iaguara, 901. 40 andar, Centro, na
cidade de Campinas. Estado de São Paulo.
ELIANA FEL/PPE TOLEDO
Presidente da Banca Examinadora

(Of. 09

1/94)

ÍNDICE DE NORMAS
L00111.47150

:r003111 14; 00013/34, 00-01-94

413

MS

.121 090183914 13343, 7001-94
n(0.11130
.0009470 Marno 1039, 10-01-94
.0241810 (00100010, 10.01-94
.DECUTO eco 194010, 1001-94

365
386
386
648.4174 DOS DENTADOS

.roculnA 706.7, co, 1101-94

472
P0E0I001004 DA REftrailEA

.9137146D1 22, 07-01-94,
.110114801 23, 03.01-94
.717304601 24, 10.01-94
.00070404 25, 10-01-94

387
387
367
357

110810101110 00 000002100*

==:Jrwel-93
110051E170 DA 14990
416
416
419
416
413
415
415

•0E0I000, 110~, 30-12-93
0851.400-41, 0000540, 09-01-94
.0E58400, 0204907, 28-1243
.95616:404 17, 191199511, 01-0144
•P0570874 99-0, moo, 3042-93
.0010806 269-0, 340, 07-01-94
.70830114 269, 540, 30-12-93
8111010010 DO TRAIAM
.DISPACMO, 007/14, 10-01-94

419

IIT600-54100 DAI 109443 AMADAS
.90074814 40, GA, 07-01-94

DA 998900131010 001141.
387

1140570A/A De 193388087970, 09E0090 E cotaboucAo
.0557000, 0000/001, 07-09-94
.70070879 109, 5*0, 30-72-93

387
337
11111157[1110 PA 00S3144

.0132400, 4004/6E, 05-01-94
36321092, 5000/18, 07-01-94
.8417400-11, 5464/01E, 04-01-94
.0757A00-0, 38441190, 13-12-93
.010P000-9, 5008/D9E, 15-12-9
0439400-9, 19741974, 23-12-93
.0157400-0, 1.184/394, 3012-93
.“5,400, 5064/490, 31-12-93
0EM0093-9, 7008/407, 06-02-1
.93974110 1-9, 5054/761, 0741-94
.71:034214 2, 02001, 30.12-93
.P057010 8, Milouss, 0501-94
.10976116 18, 69, 10-01-94
.90970E4 793, 371/07081, 02-12-9
10934211 798, 119/00477, 02-12-51
P0130800009, 327/044.77, 101243
7,5074874 000, 119/18459, 13-12-93
.70071816 191, 114116,69, 13-12-93
.104174954 896, 511702937, 13-12-93
.1•7030810, 905, 517/07017, 17-12-93
.90510800 916, 007/04418, 29-12-93

MI
391
392
392
392
392
392
392
392
350
390
393
388
391
393
393
393
393
393
393
393

ANIMAM DAI CGIVAITGANXS

394
394
394

91111510110 DOS 10005101135
.641.0001, 1811, 30-11-93
.61604703, 005EU, 30-11-93
.DESAADo, Gol, 10-01-94
.0E0P000, 57292/070, 01-01-94
.005740004, 50793/0111, 30.12-93
.7C674914 6, 07, 10.01-94
.7017080A 1054-0, C41, 29.7293
9190370010 pA 10(83/114, Co 05840010 E Co 04913170

=:;=1;z1-94

426
425
424

.474, I03EEDM059, 06-12-93
.57A, 1871.000450, 15-10-93
.4619400-7, 777949900, 03-01-94

411
431
428
437
431

.9111400, 1.01J5008, 10-01-94
.0030300-e, 0101811, 10-01-94
.PORTANA 28, 49, 070144
.1.05701414 93, 40M7, 30-12-73
7.10114 163 -9 , 0300100*, 04-13-93
.90514114 1394-0, GA 22-12-93
.940701I4 1303, a, í0-12-93

4,77

428

74011E910 DA 010014 E 7055019714
405
035
409
405
409
410
409
410
404
405
405
404
403
395
409
395
396
398
403
406
404

470
11191110710 DA E9444040 E Do 00570,30

424
71141501910 DE 011473 E IMAGIA

435
433
433
433
433
433
432
433
414
434

.0094004, 001, 27-12-93
.7091. 197004. 152-9, 48, 25.05-93
.1091. urna. 035-9, GA, 22-10.93
.76411. MERA. 244, GA, 00-11-93
.7049. 110000. 272-0, LM, 20-12-93
.1087. Mn.. 273-9, C., 20-12-93
.76470014 2-e, 02, 1001-94
.70570810 308-9, mo, 27-72-93
.90970114 324, 564, 30-72-93
.7017601A 325, 9064 30-72-93
7181571710 7151.160 DA ulmo

419

.0651. 900, 971100, 1001-94
7510901. DE 457145 DA 7•1140
.074 63, 11.00810, 15-12-93
.ATA 64, rumino, 15-12-93
.470 65, 77601910, 14-12-93

9111/378410 DA 46710151.7920, DO 4645714104870 E DA 0E00264 AcournA
.75034914 64, 00E70, 17-12-93

423
423
421
623
121
421
421

.70774010 99, (25, 30-12-93

11191514100 DA (MIADA
.070 040749470910 2, 597/0117, 070144
.487 0E0.00A369:0 73, 005E/891, 29-12-93
.030 000.19410910 153, 017/00739, 22-12-93
.670 00001803051004*, 09/05160, 29-12-93
.4133 000U9A301110 461, 00I700AN0, 29-72-93
.600 0E144/114.10 271774, 099, 10-01-94
.005290954, ME10, 0607-94
.0E380093, 049/579E0-01, 07-01-9
.0E32A00-0, 140/4646, 9701-94
4419400, 5000/198, 03-0144
DESP000, SW/1/01, 05-01-94
.19501. 00. 1, 517, 70-01-94
.74031, 141(30, 100144
1, 49, 09-01-94
.P0570I14 1, 30077, 03-0144
.1.0930814 11, 071, 70-01-94
.109351713 12, Gol, 7041-94
.70974244 13, 0.9, 1001-94
.153930916 14, 08, 10-01-94
,0034914 2694, 51w, 3042-93
.P4930174 270, 185E0, 30-12-93

aza

7191570010 Do 840-45161 1001,74
394

9n04010910. 00 EiERCITo
.0631,4097..071.//tl9, 04-01-94
.0257100, 09.11411, 25-1093
.0137400, 00/10*, 31-12-93

419
420

.48594040-A, 049, 22-12-93
.0057100, 7EE0117, 07-01-94
3757000, 174 01 10. 10-0146

/119757E810 DA 8041884
P0171086, 031398, .73-12-93

419
419
419
479

.9[374E10-0,
28-12-93
.0817500, 11755/062, 1001-94
.0E574100, 1903/0198, 27-72-93
,0E p000-e, 1950/5051, 28-12-93
045,

436
434
467

31017148 791111801 9151749
.50578093, 00, 100844

472
7e500. 94670517 Do 194201093
471.

.0417900, 199, 20-12-93
ara

wsn

anMB

hiCY 111WW I

41

1517

ah11511,K..~~1.

e

474

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

INDICE POR ASSUNTO
- ALCON. E111I00 NIDRATADO

pliCO 140010 MOA CaCtunlea
0E4190273 01 PETRCUO
. pORTOIA 13, 10-0144 II GR

398

• ALTERAM
APRovAuo
ESTAMO SOCIAL
(109(900 30 SOL - 00140114 sEGuRADoRA
. pORTARIA 270, 30-1243 10 SUIEP
9680*000 000LRI0000 DA DESpESA
ELMO URAL DE Tala,
-MATARA 99, 30-12-93 119C7 DR

424

Rum 00 DETALIOAPATO 09 083713.4
Cantem aclooll. DESavavotaro 0118711140 E iO410400140 - ovo
400118RIA 325, 30-1243 DCT SAG

434

4341419:0 De SAT 019.1.70 DA DESPESA
P967048 328, 30-12-93 MT 390

434

MACRO DE ISETALKORDIO DA DESPESA
P0619018 299, 30-12-93 MS SAG

415

ATOS etclAttrala-p rinln as 2707 A 2709/94
001019109(0090 Nd,
aArEIRA et 1100,01 VALORES laaLIARIOS
IIITLICMIKKTAL ara 4949907, 1 040101
.439 acLARATDRIO 2797, 10.0144 rel CvA

A113

VAZAS
00101411 09 0101*
CORRO PELNANINTE 04 1090,0 0291106 08 WARM
OFICIAI, CA 11307/9 000 toRDAI ARRADA1
.9091.214 43, 07-01-94 ma 01

387

- .870917.44A0 FARA 1164104023.70
11491921 COr140 01 rasem 1 41111/100.211300 00 91011.4.1013 113*
.0(10/A 905, 17-12-0389 097/01411

387
428

poRTARIAS-RI/JUSE p 101 269-273 A 277/93
APIRDNACAO
EsTATATo ScCIAL
16*14340 CAPITALITACAD 3/4, E %NOS
.9901094 269, 30-1243 AI SM?

40:5

aLcc/.0
tRETE MOVIAM
40069111914 ALITCROTINO
.701174114 14, 70-01-944, (A

409

POECD-RASE 04 TatTADA
.PoRTARIA 11, 10-01-94 R/ GA

- ApneriAcao
RANO ff AnIcALAO DE REarRlos
PRMIT/RA 1320417.0. 1964104 cAscAutIRA
. paITARIA 93, 30-12-93 MS 184007
AL7114U0
111411170 sociAL
(4990996 *9 54. C0171.14 31070140004
-PORTARIA 270, 30-12-93 lu SUSEP

373

431

035

P0R709A0.14141 48111340
163-170-331/93
RAM 81 421.17.4c40 DE RECTRSos
p81e191004 IR0I91744 DE Asemos, e OUTROS
.PaTARIA 163, 24-11-93 NUS LBA/SEGO

831

P100 APLICAao DE 01190109
PlUCIPlo 01 10/K13140 MAS - PR
.90010819 17, *9-01-9491 en/19111

416

t1TARITO
U8192101000E 02 000I11A
P011099 14, 10-01-94 1(9

410

pORTARIAS-RRS/Gél 1011 1394-1413-1419 E 1488/93
PLANO 00 APLICACAO DE 004140$01
lantc/PID DE p 9110064 -09, E 09.001
. parARIA 1394, 22-12-93 MCI 411

427

PORTARIAS-IV/SOTEP 0032/9-273 A 227/93
ALTERAcAo
23741010 sal.
BRADEM CADETALITACAO 1/4, E orna
-PORTARIA 269, 30-12-93 MI 112119

406

ALTERADO
ruamo sziAL
A1IA20914 ERADISCO 9OR094014 CE 3100101
.P001009* I, 03-0144 IV MI?
ALTERAEAD
ROTAS tenlarlvas Do SIST/PA 114093810000 DE 1131041440 E CODIPICAcao DE RARCADPIAS
.90R10*I8 I, 05-01-91 RI GA
itAttAIII.AI-MASICA NU 09(30,
30, 32 A 35194
PLANO DE APLICADA° 01 RECUSOS
moam DE 1111 741903 - 63, E 00401
.2011A1IA 28, (7.01-0* 9010 990

395

428

410

- ARRA, E menImEs
01071 - CIAM DE COARAM DE VIGILANTES 0/4 LTDA
.10414194 793, 09-12-93 RJ Sp I/DEASP

393

EDF - ESCOA 809I099
MCIACAO DE VIGILANTES LTDA
P0619499030, 13-12-93 Al 019 /0(00?

393
393

134404 IIPAOACA E 910I194I0I9 LTDA
.0(1A11A til, 13-12-93 RJ 3,1109A3 p

393

SACTI. - 114014 DE 00014940 E ApERFE90E0(000 Ao 1IR0
. p0610118 896, 13-3243 Re 372/01437

393

PIEI. - 10*0E11E 140/60994 E TRANsPare usou, LTDA
-PORTARIA 8, 05-0144 81 197/01417

393

- 4114031£14 GERAL 1276*0*0:60m
-91A, 03-12-93 /942 187101246*

426

-ATA, 30-10.13100 lootulaa

425

- ATTRIDADE DE 103410009 PESson. PR7vA08
AuToRITAcao
DART - SECDRAAu s/A
.9011099 *90, 10-12-93 MJ 32./0143
- Aios 000IA43A10010347/401 IftS 2707 A 2709/94
001019209A0
coRSTIMICAD
PAls
CARTEIRA DE 1178901 E vkartS KorLIARIos
INTERCONTINTRIAL
MAGDAT, E ouros
.410 01419.00010 2707, 10-01-94 Ar coe
- kooRITADlo
AMIDADE DE 0t299.8214 7959094 £399009
DART - SIGLIUNCA 1/4
P90109930, 30-12-739* 004/01.837

423

- Dors DE 11006(91104 E AVIDReao
parARIAS INTERAIRISTERAL-ACT/Col 43 2 A 4/94
13134440
91170$10 Soa( pleaefrOS 101111144924001
P0910902, 10-0144 IRT

432

400

•

393

- (ARTA Cantre a 24/93
1009034440
17.14 - E0e9 p0100101 E 0A020443 LIDA
130 - PRCORTOS RADIOLCOUDI E IlosPITALUIS LIDO
.0E114091 10-01-94 MIS la.VSLLII

431

- CARTEIRA DE 1111081 E VAIOÉES Isso/L/ARIN
Aios 0E9LA0A10RI03-nr/090 103 2707 A 2709/94
AuDDR/ZACAO
CaSTITUICAO No PAIS
INTERMITINDITAL LOA 1,1001AT, E ot/TROS
.410 1E0Luo1a10 2707, 10.01-94 AR ta

410

- te-ASSUMAM
0(009490 PALIE*
1103040 ..011031.41110
FRANCISCO DAS ~as DE 90119A1.10 CALDA', Mira
.10111001A 2, 03-01-94 ate 91311/94

413

cu11IIICA440 e/ PRCGRARAS
cIrruok 0.41
pa19e43 .10 SocJ/ocl OS 1 433990
o Axeo 1041190, E arTROS
Ia fia DO LIAM 144, E COIRO,
.0(14414 1, 01.01-9469 seel/Dc
- CO96911I9E1, PoTo07190
0140.40
FRETE eccovIARID
P0090016 14, 10-01-94 lir 01
- cacas° multo
(00901A9*0
REPATADO
787+4.1 E ima
PROlEsSa AUXILIAI
cama 60*991890 0( 1900010
-param 13, 06-01-94 969 039*

390

402

413

FROIRcoACAO TO PRAZO DE TALIDADE
£30901044 00 000II0 DE I E 2 CU.
.PORTARIA 12, 05-431-94
10917/114

413

CLASSITICAClo
Ronco AnalsTRATivo
F1.80090e0 Das mas 01 10000144 CALDAS, 1 GORO,
.109r4214 2, 03-01-94 3(0 00111/09

413

implaAcAo
940/301474.14 DO TRAMO°
-asnas, 20-12-93 TRT 150

473

ADP

- 421131440
110111 Rcul.
0111402 SARIKATA SPURDORE
-PORTARIA PA, 11-12.03 0(409 INCRA

70049174411 DE VALDRLS PE09600 LIDA
-PORTARIA 798, *9-12.9301 3117/014911

423

6AU840, 30-11-93 102 coo

ouAlrpo et DETALKAporro DA
-PORTAM 1303, 33-12-93 MS a

AfieSvAcA0
10041 ten.:CATIVAS *9 39(1009 albseefilAco et 0901409440 C cCRIFIcACAD DE WARCROCRIAS
-PORTARIA 1, 05-0144 Ri a

393

- 101M4111 pATRIlanAL
.0.440000, 30-11-93 0119000

96801011 DRALIOAD/TO OA 0137014
.P001ARIA 109, 30-1243 0101.01

APROVAcAo
ESTAIVTO SOCIAL
411.091I9A - BRADEMO CORRoMIA DE SER00%
P0010191, 0-01-94 *7 SUSE p

393

ATIVIDADE - VIGILARDU 1 319*09*04 1704
-MATARIA 916, 29-12-93 11. sPI/DEAS p

393

410

393

- 10901013990000P091
Aros 0E01.UDI10110147/0191941 2707 A 2709/94
48708124040
cARTEIRA DE 7111/401 MORES 101141411103
PRERCormluxiAL 09919 130010€, carrRos
.470 019L*1810410 2707, 10-01-94 NI CNA

410

- CCRTTRIPOICoES
•
paRAF.Krolts
oarrialLIDASE DA RASE DE 4014000
131900 00 Rau
.070 0E99A1A70.10 2, 0741-94 RE 061/40111

403

- CORpo p E8800211 DA ESCOLA Sup tina DE 04ER69
AuToRIEADAD
00441
01141410 DA ArivA
onclAls DA RESTIvA DAS roRCAs &ARADAS
...TARA 46, 07-01-94 un/A

387

- enevoe:mono
IsEficAo
9970910 DE AINDA RA rcertE
014801 1114001 Melete. LTDA
910 0E9LAI514410 153, 22-12-93 Ar 011/00311

405

- 018170 0R13I000141:0
DEspAc101-015/4.11
LNICAP 14930114 E 449ER090 LTDA, E alRos
.0337400, 28-12-93 los cor

419

- 01149101410404 DA DASC 00 CALO290
carDIDDIccf
pAleAntroAREs
1010190 DE ANDA
.970 900092.A10.10 2, 07-01-94 00 111/10091

403

- ag imos DE 11100410
fuso DE NEADA AD amorna
0.01 11199191110 DE 71700430
.10414414 12, 10-01-94 Ar 611

396

-NI? 7 TERÇA- FEIRA, 11 JAN

1994

DIÁRIO OFICIAL

PRELO mim Dr PENDA 10 CummiCOR
ALO% MILICO mIDIÁT1.00
.PCOTARIA 13, 10-EI-94 01 Coi

411

- PE1P409540ERN-09AR
RATIFICAM»
011105A DE LICITACAO
EITADUAL DE DURMA ELIMIcA, O 010(01
.DESPACTO, 112-12-93 RIU li-fon.t

413

431

- 00120001-9t/** /21 263* 271/93
COLORAENO CMCIK/AL
1c30100 LINITAN L/111I00rt0 usTERA lecouLMACO DE RADIOCOmNICA(aS
AIR - Moa 041E9110 E sERvICOS DE LADloccOU HOvEL LT04, CO/ROS
.DZSPAM, 22-1E-93 50 00

- DESPACNOSHU SAG/COSO •
947103 CA CM
INEXIOITTILIDADE DE LIC/TÁCAO
ETBRATEL 5/4, E COTO»
.DESPACH), 07-01-94 19 100/1106
- 0E1700HE041 3101/331
DISTRIMICAD GRATUITA C* MOMO
MIMAR SUPUMICALOI 174, (001501
.0E17A003, 03-01-94 97 1011/50
- mmACIOI-Mmucloi
7R00E1309 APROMOOS
YELMO ACKINMIUMPA et CCMOCIOS LIDA, 1 anws
.MIPACao, 03-0144 PH ITACEm

k

433

11741•00
APROVAM°
lenVIRSIDADE Oe MÁSILIA
.PasTÁRIA 14, 03-01-94 mEC

443

co

392

424

410

404

M5TÁSIÁ9.10/11.11E7 MAS 269-273 A 277/93
APREHMAO
ALTERAM.
IMESCO CAPITALIZAMO 1/4, E MIMOS
.PPDTAILD 269, 30.12-03 1* MIM

406

APRCHACAO
.
ALTIMCAO
MIAMICA - BÁADLICO 00914444 Dt SEGMS
. poeTÁRIA 1, 03-01-94 ME SUMI

409

403

409

421

• (MAM SOCIAL
AnovAMO
ALTERAM°
(RUEM DO SUL CMPAHHA IEGIOADORA
.00014110 270, 30-12-93 *7 SUSEP

404

- DESPACMI-ME/PEMCONAS
RATIFICAM
01111014 DE LICITACAO
MUIGIBILIOAOE DE LICITAM))
sen sarnwat MMETING I97E40IO01 LIDÁ, E 01700s
.0E010110, 40-01.94/3* 5E7001001

-

- EUMICACAO DE IREM, MOrovumos
nono DE 10101241100
11141 rE11907/41114 itetAlL 1/4 - MEU
.0011400, 10-01-94 KM CO

419

• 0E110001-111 9001/091
SITUAM° DE EST./MEM
1109*1 REMOU AMIMA, E OUTROS
CHIPACTO, 04-01-94 MJ SeCl/CPE

DESPÁCTOSHIM/GM
DE1110 71E0IU941A000
umIEAP - 110011114 E 000E01/0 LTDA, e 0.11999
.DESPACM, 26112-93 001 01

- Di0ARI0I000010
Km* Peri/SOMA IR 411 DE 07/01/94
.MTHAGM 0, 07-01-94 PR

405

PROJETO DE LEI
4173ÁGOI 23, 10-01-94 PE

- 0E13A005-193E5 10;77911
RATIE/CACAD
MCCIGIBILIDADE 01 LICITAM
TRECCMAIMICOES CO 11491 VA, OUTROS
.9E19A00, 10-01-94 Mil tfflA/SIPI

- DESPAMS-MOT/INT
RATIFICAM
0111019A CE LICITACAO
F O R COMMTORES AMM/A.Dos LIDÁ, arteof
.DESPACIO, 29-1243 PICT In

EmplusÁ 01 'COURIER.
MMILMACAO
css. EPPREss AGE/TEIMOU° E ImMPORTES LTDA
.mo DECCOULTCPTIO 466, 29-12-93 Dl 110/CODIDA
MAIMITACAO
3001 INTERMEIOUL MPORTACAO E UPORMEM LTDA.
.470 0E10A0A70RI0 L58, 29-1243 mi IRF/CoAM

398

- DESATIVÁCAo
GRUPAMENTO TÁSÁ DEPARA *0 907191 (GTA-MI)
.PORTARIA DT, 06-01-94 MACR CM

SEÇÃO 1

- E111.09.4000 CaTERCIAL
4017400140/111 NRS 263 A 271/93
1ERv140 LINETALO UTILICUMO salmo TRONEÁLIZACo DE 0A0I00011M0A00E1
- 7101E 00/01010 E SERVICOS DE RADIO/GHIA MvEL LIDÁ, 1017101
.01PA00, 22-12-93 *0 05
EXPIABAD 00 ESTRANGEIRO
4111E LOPES E1711020
.0201E1O SEM MIMEM, 10.03-94 EXEC

- FIXA PROPORCOES 0EFERDI1I1 AO AM-MIE DE 1993
1100040 OBRIGATORIA DE (U/CIÁIs DAI MIAI
0/a1001 E 10001101 DO MEIKITO
.010E10 UM MOIO, 10-01-1 4 19E0
-

419

419

31*

384

MCOMAR10
CALOR°
4010411001 AUTCOOTIVO
"MAMA 14, 10-01-9410 co,

4E0

1.1001M170 DE IE7901E0
PIM DE VENDA AO carstalLOR
DURMA 00 PEMOLM)
.1921Á1I6 12, 10-0144 ITT 01

396

usm001-OI9/0101100
MT/FICAM
INIMIGIBILIDADI DE LICITACM
nearz SALEs, E OffRO$
.011P0070, 04-01-94 491 FICOU!
•

416

G0040100 USA De PMA DE MIMAS 4G73-51110

- DESPACHOS-Mn 01770/015
IMPUTO DE 71031179570 000001A10
101107 - VIACAO LTDA, E GUMos
.DEsPACHO, 36112-93 RIR 10P00M1O

421

- DIREITO DE LICITAI E CCUTRÁTTm
PORTARIAS-CO/CO NRS 704-727 7304/93
700 DE 12I507340
AFIM/ - FEARAMOTTAI E MROMAÁS LTD*, E Dum°.
. poRTÁRIA 704, 11 .01-94 CD CO

472

- MIHNSA De LICITAM°
RATIFICAM.
SOTA CAIA DE mISCRICORDIA CO MO DE (METRO
.MSPAGNO, 00-07-94500 CAL/IRm

394

Mil./CAGO
WHO 01 10031119 S/A
.DESPACTO, 05-07-94 57 SU908/17

DESÁTIOCAO
.MOTARIA 17, 06-01-94 MAM

405

MTIFICAEA0
fRAXCISCA

GCASIIÁ SÁ UIVÁ
700001 61 21-12-93/3 OPOON

394

RATIFICACAO
RETUC - DIOMDICA MBERCIAL 1704
.DESMCNO, 25-1093 MEX C01710

394

511I5I0A0k0
.0E17400, 07-01-94 MI 011/31/41-10

410

RATIFICACAO
FUNDAM 0EI140.40 VARGAS
.KSPACM, 10 .01-94071 1915/00

419

RATIFICAM •
MITO OUTRO 00 COPAM
.DESIACIO, 07-01-94 SEPLAPI IEGE/DM

387

OESPAGOIMC7/1.1
RATIFICAM
F a O 004140.1E911 ASSIMAPos 4100, MUROS
.0E12000, 29-12-93 MCT INT

433

RÁTIMLAIA0
ExpitelA IMIALISTIcA LTDA.
.DESPACM, 27-13-93 los ISIS/SER,

419

"MIMAM
N.S. MICRXLEMONICA IMA
.0E15400, 28-12-93 lel I101/10111

419

011.0101-MAER/V-MM
PAWICACAO
EIA ESTARÁ, DE ENERGIA E1EI010Á, 1 OUTROs
405114150, 40.12-100951140409

413

DESPACHOSHME/PETRosRAS
TUTIFIcAtto
INCOGIBILIDADE DE 1I0I7A40
SOMLUME MAMEM INTIRTIGNAL LIDÁ, E coTIOS
.0E12A00, 03-01-94 ME 7E1190101
- OISIRIBUICAO 101111174 DE PRINIOS
0011A003-41 3007/507
UNHO! OUMEREMOS 5/4, 0/1ROS
.0E57A1To, 03-01-94 MT sART/SRE

424

403

KABILITACÁO
ERPRESA DE •COURIER•
csv ExPRESS AGENCIAMENTO E IRANs pORTES LTDA
.410 0E04*0A10M0 463, 29-12-93 FIF SIE/COMA
MAMA DE "CMTRIER.
00109 MITEILNAcicon ...aramo UMORIAM LIBA
.ATO etCLARATORIO 468, 29-12-93 MF OU/404344

413

403

403

1.2.044440
CAMA cOMITE NR 24/93
STOCK - EQUIPMENTOS E MO/Imks LTD*
- PRODUTOS MOIOLOGICOI E HOSPITALARES LIDA
.DISpAcTO, 10-01-94 MEI ULÁ/SCul
InamTkoD
COM/So PUBLICO
!MIM TITULO,
IMMO AuXILIAR
MICO MERCOUVO GD CUMES
.M.ITARIA 13, 06-01-94 MC UMA

413

am.o Ai PESSOAL
MAPAS - ALUMNIO SUMAM 1/4
.0215A00, 1001-94 115 00147*

419

- MMIL AutAL
40111140
01100 KAPIIKATA SPLDINAE
.9491414 64, 57-12-93 PAULÁ

410

- !MIM DE 00404
00011/blI00E1
PAALUDITARES
1I0//119141049E DA BASE DE 4440710
.410 PECLAAA70410 2, 07-01-94 R/ SIF/COSIT

403

- 1)00110 10 RENDA MA fonte
01100410000
ISCAT10
NICAm - *MOMOS PLOLICIDME LUTÁ
.ATO DuTLARATomo 153, 22-12-93 ME 1EE/00111

405

- IMPOSTO SOM PRODUTOS I934J11114110205
MUREM INIE03III13101/41-1107/C2 APS 2 A 4/94
130.40
NAS DE POCOLATICA 1 49100440
.70474114 2, 10-01-94 047 41

432

- ULMO.
0040110 011100
MAISIPATURA DO 'DAM.
.0E0PÁCNO, 20-12-93 MI 150

473

ITIMMAINENTO
PEDRO DE RECURSO
5I001305 S/Á - IRMISMASES COMIPTOS
.DESPAHO, 04-01-94 MR SEPRO/DTR
•
- UMXIMILIDADE OE Lic/TACM
RÁTIncoun
LM ELETROMCA 1/4
.ffsmcIO, 10-01-94 57M DG

423

472

475

476

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

le374003-91133 ifflIstAL
PA/1M~
3/4, 1 CUIM
TELL1014.13.40X3 DO
.1(0300, 10471-94 00. 184/3212
NATIne1340
31~3 3/4
.3117400, 31-12-93 911 041./110

431
394

0404114103
111074
.34120010, 07-0984 X 111.29/4
4

1441010340
nuA2.4 70430394 1 70.0.04041141.0,
A134A00, 13-014494 1010114

/20
017114

K1lA0103-19 374/1030
MTIFICACAO
AGIAM 3/4, 091101
.011409, 07-07-94 00 04/940
14411313040
441304 0110009311.30093 3/0
.100400, 30-12-93 RI FICOU
DATifir.070
83030 De 43141A 3/4
.910300, 10-01449442941/34
191/14

420

434
416
433

1111009101///o00Ja
11.477/10340
MOLA& ULE3, (02790*
.0437400, 04-0144 Meta

416 •

DATIF10100
10080344 3/3
.9430400, 28-12-93 83 110400

419

902.40139-480/911300.0
4171/11/00
100400 6.09114100
381 94911.47.0 10021110 101111006.6.13*, 1 COMI
.0413400, 03-01-94
8811333043

424

IA 24/07/9111
- 1101~0 101031174 45 041924/07$11
/1948.14340 II 91401110
.13071. MIM. 1, 10-01-94 II Ur

404

- 110.033
elfieecIMENTO
11130170 30414 NA 4017E
9440- 3100:00 PlIMIUDAIC LIDA
.00 KCIA10.10 113, 03-12-9394 50/10117

403

9003603 101(W11111/121.44-1117/01 PR 2 A 4/94
1•0379 KGM 11001105 1391109341.30.103
00.08 IREGÉRATNA 1 043703K00
.001111* 2, 10-018410194
- AADJAUTO 91109931
MURO 00101.14
1IM& 4311110 110 89.4314 314, E anos
.44814, 100421-94 R 100/30
- 111 1199 ee 28/04091
MIMA ATE 31012/94
.1I1 OMINARIA 8043, 10-01-94 LU

•

420

- 1190014 1111080 Ra 134 DE 28/135/91
963408*040 DE 2800
.90474310 6, 10-01-94 ITt ON

421

- Fanam 1,0403005101131.-RCIA:a 413 2 A 4/14
130067
18933To 090 7000703 130UITDIALIZADOI
1093 191036441/7.0 £4111024000
.3497,014 2, 10.01-94901 TA

412

- 1041740/03-19/01 *13704-7271 730-4/93
Km (E 97310040
000193 08 Lict0a 1002473.
MUNI - 3~43 141071843 6194, 011901
.9003.314 704, 11-01 ,94 CD 30

A72

- 1061000-1013 484/3260 103 163-103-331/93
47303040
19.010 021.13-010 De 000939
•
91117011234 9.0112114. $1111041, E 197403
.10402/0 163, 24-11-93 MIS 4131/31.3

431

- 1131174113~3/6n Mn 1394-1413-1419 £1420/93
01034t40
MIO De 01.1e440 3039073
310(10103* 1,1409392 - Tc, 00993
10
.01410110 1354, 03.72-0100311

427

- 24970033-22/10381 943 249-273 A 277/93
419014300
7,4102340
ESTAnfro 103141.
400(303 011174312,13247 3/4, 00903
.901,004 NA, 33-12-93 NI 194111

406

- 40070840-0,1 30(4/1.1 913 1 A 33/94
c103313130100 93019410.3 EUA CIAM% 04
0 .04401VAbO. £ 011901
VOO Mn 30 101314 3/4, 001003
. ,900014 1, 07-0144 9/ 1612/1.31

390

- KG1AI143-41/01 AIS 18 A 22/94
460026323110
• amuo 0133110 40039234, E 027303
.93410.21.4 18, 100144 RJ 411

386

- E3110 P. MOA
48 410018110 81 11110u0
itivADDI De MIMO
.70314300 12, 10-01-34 03 111

3%

• me* 30309 DE 03074 AO ‘0131019:41
K30111103
903331.20
43030. 011.190 439101003
.9c40214 /3, 17.01-040409

396

393

- 91103043 01 010143
£I031%210019 4020
.1.030704 2, 30-1243 RJ 4007311

390

•
- 990(00008 */7(00008

393100403-313/0.001
191120 43•01113703004 II 0000031100 1104, 6 aniters
.07394067, 04.10-94 RI 11*000

395

- 03111312 114 ATIVA
4970112300
V0143
MEG ~KIM DA MOLA ~Ala 031134
of IC0413 Dl num DAI Ken ~AS
"MAU 43, 07-01-14 1394
- 0E01013 Ia DUMA DAI I94003 920030
AMIMO
MA,
00111411 *0 *100*
03~ PlaWrinl IA LIMA GOMOS (1 0110*
.901081A 41, 07-01-94 09/4 GR

427

909100141-003/01 1(801 A 30, 32 A 33/14
42907300
Cures
90111710 DE 1913 9/4303 .001I.616 2e, 07-01-94 1111

416

• - 71910-3.40 DA 10431/414
0744-03-4071.011
.90174014 11, 10-01-9491 GR

4432124124349
1910143-317/01 1343 18 A 22/94
0.311061 000106.0113t10, 00103
./1110.310 111, 10.01-9404 GA
- 93743 131613311143 DO 31000 3400302330 Unau* 03/InEACAD D.E A40460001
IMMACIA
M.116.443
0
.9491.003 1, 0.01-941094
GD

01487730.0
1ffl111310 DE DENCEILAU e403 - Ik
.701373310 17, 04-01 .9491 130211131
100711l43-43143/01 $81 1394-1415-7419 e 1468/93
490003/0
90011910 01 414041040 - e4, 0.0311
,96473.04 1394, 22-12-93 Rui a.

- P0RT01I08903/431 101 2G A 30, 32 A 33/94
4987900
mo AP411000 CG 1900303
3110141094 Tais M3671 - 03, 00903
P083131194, 07-01-94 1073 01

132

- 10/191 91.39110114 411 5(07/07/94
310011009137D
.311311603 0, 07-01-94 ri

NP 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

337

- PAN4000114.413
0018110103e1
NI03101.1041e DA 1343e 3( (4400.0
194030794 IOGA
.100 1941.0310110 2, 01-01-945 111103311
- 9E9190 34 98101.0.44.04
(*01011(0094 100323 11.009141103
014 efitiOV14010 411(01.1/* - 070
.9431.3310, 10-01-94 ri 411
- PIDIDD 81 0.10
1043011113,70
04101943 1/4 - 124141903123 114.010903
.9419400, 04-01.94911 19910/00
- PUA De 9494E1I00
709103131-311114
704-727 1732.4/93
D10111 11410014* e 10104748
4443031 110~41 e 340/043 4734, E amos
.1010014 701, 11-04-9400 Ia

472

- 1009 De 310130300 II 00111931
/210/409
PUI(l1W* 31111416.31 411311097 44314119130
.901174210 93, 30-12-93 543 LIAM

431

90174033-1013 /34/3100138 163-170-331/93
4/1770e40
111.3317,014 90131341. mi1., E 00903
.901/3410 163, 24-17-92003 1M/300

431

- 8001E0301.A69ILIAD
/100100400
•
31374010
101309D3 ~ND
910741 71117073
0.1740 4310A00 DE Renal
.20073104 73, 06-01-94 REc uniA

413

- 990413306 DE 17,300 811 1244011$
9931054300 DO 18410 DE VALIDADE
a9111310 900/1D
.901703/4 17, 06-01-941111 CEEET/84

413

- 2001370 De LEI
DICARimeero
.D36145471 25, 10-01-94 PI

347

- 1909030D 00164/1404 0104141.111 DAS 49113
4104 D90ed11163 407(1001(8 00 00-8431 81 1993
31.140003 E 31101031 90 33311140
.011100 0(0/0(17. 10-01-94 1230

386

-. 9.001C4Au0 DE 111430
10103014 RIAM In 134 0( 23710/07
.4091181n6, 10-01-94 718 017

171

140174e40 a 03933
.208/4014 2, 30-12-93 MJ COOU

390

- 28009301340 9140014
001811140 leMIATIVA 116 Si DO 24/07/981
.18313. 3068. 1, 10-01-94 RE 30,

404

- ElecencAuo Do 90130 DE VALIDADE
coneaso 9194100
240713594 DE 0000 De / 2 GRAus
.90314014 17, 06-01-94 1311 11401/3.4

413

- 903943 E TIDA.
9300:04130
033,741004
00/7/350 031.100
Proft35.29
amo (09444)33 1310 8101345
.7.7300 13, 06-01-94 104 97114

413

•

- • .....

I•

•

-^ N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994
a
COADRO DE DETALNAMENTO OA DESPESA
11.1E.00
F.10 GERAL 01 RUIVO
sPORTARIA 99, 30-12-93 Ala CA

- IIDDLL100351
.PORTARIA 306, 21-12-93 501 100

433

424

anuuo

0105I00 25141034 DE DISMOLVIRENTO GUT/FICO E TECIOLOGICO - (Dna
.IPTAITIA 325, 30-12-93 nes 514

434

AITERACAO
.POATARIA 269, 30-12-93 110 sAG

415

11.134LAR
.PDITAAIA /09, 30.12-93 1E1,0 0.6

387

ALIE ((CIO
PORTARIA 1$03, 30-12-93 13315

423

- 0110.3 DE PESSOAL
1004,1430
01209 - ALUA/RIO BRASILEIRA 9/0
.930300, 10-01-94 MIO 0111/21

419

- 003103 E 0001001 90 EXERCITO
FIXA PROPORCOES REFERENTES AO NO-BASE DE 1993
PAGnXAD 089/GATORIA DE 0010I0I1 DAS ARMAS
.W.10 SEIS NUMERO, 10-01-94 000

- 1435111121330 Dl 0411411/00
...AGEM 22, 07-01-94 PE

387

.11135006* 24, 11501-94 PR

387

434

ALTEARCAD
.PDATARIA 324, 30-12-93 001 314

- RATIFICADA°
DISPENSA DE ASEITACAO
SANTA CASA DE TUSERICORDIA DO A19 DE
.9100900, 04-01-94 ITEX 001110

SEÇÃO I

DIÁRIO OFICIAL

386

- REStA.TADO
TWOLCCADA0
00(10510 PITELICO
PROVAS E T11005
PROTESSUR 3011410
OLIDCO 9(0015.00 0* PUTIEZES
.70A5A111 13, 06-01-94 ALO DMA

03

- 5E1I1100000
.PORTAA/A 59, 30-12-93 115 0000

415

.PORTARIA 1094, 29-12-93 1110 49

AZO

.AORSAAIA 269, 07-01-94 55 SAG

415

kARTA JANIGA 4571509 s01521490
.D0SPA0110, 13 .12-93 KJ 9000/070

392

30719 1ie1011 GA/LADRE, E COROS
.DESPACMD, 13-12-93 111 50404930

392

FEIO! 0001004 0*0050, O 009019
.00070(10, 23 .12-03 50 (000/DPI

392

10E193

/5EII0I0ILI009e DE LICITAcAo
4492 EL11901160 s/A
.0E0000, 10-01-94 SIM 00

390

472

90$10054 DE LICITACAD
BARCO Cf DAASILIA 5/A
.0(I7A00, 05-01-94 n/ 00102101

005

9130105* 0V LICITACACT
102100541 GRACIETE COLVE/A DA San
.PARECER 6, 23-12-93 KM CDACON

394

001/003.2103 160/001
INESIGUILIOADE DE CICITACAO
TELICPOTICADOES 00 903311 S/A, E OLUAOS
.020100, 10-01-94 ABES 1U/010

4A1

9137000 DE 1ICIT3000
112101 - DINEDICA COMERCIAL 1110
.0011.010, 25-10-93 Mn 051/1131

394

IDEEIGIBILIDADE DE 110110010
31110As 5/A
.elvAno, 31-12-93 MEC 40./144

OC1 /

1 006

392

oETED 1510405 LAsaDDE, E amos
.1E03A010, 31-12-93 01 SK1/0It

392

PETER 31510014 GAVLARDE, E NITROS
.0E93A00, 00-01-1900 3021/111

392

$110055510 DA I22E410000 REGIONAL
MINISTERIO DA INNISTRIA, CCKIRCIO E MUSIC
IMTERA. 272, 20-12-93 511 00

433

MIMISTERIO 01 114000, 40101010 E 101I9TO
MINISTERIO DAS CCounIcACOES
.0721. INTERN. 273, 20-12-93 0110
StnISTEiso DA FAZIAS/
110(11. 152, 20105-93 nei Gn

433

10100511110 OA SAEM..
.157111. Me01, 235, 22-10-93 101

433

.011910010 DE 1000100
.0511. 1711011. 244, e0-11-93 nes ca

433

394
- AERIGORA ATE 31/12/94
LEI na ai 99 00 09/04/91
.LZI OnOlun/A 2643, 10-01-94 LEG

POIGIEILIDADE DE 1I0I1A010
0010AD 10101010A C SELEconAnICAMES, E OUTROs
.0051100, 10-171-94 $0 1512214

420

05110001-10 SAG/COSO
00310I1ILI00DE DE LICITACAO
061 010. S/A, E OUTROS
.DE901010, 07-01-94 M1 SAG/CGSG

404

INEXIGIDILIDADE DE LICITAM
ALCATEL TELECC0111151105 5/A
.0070010, 30-12-93 OS 3100012

416

INCSIGUILIDADe DE 110110010
00109 00 DRASILIA S/A
.00530110, 10-0144 100 101/06

12'-';3" 111 9

.IORT.

11071018511090E DE LICITACAD
DEGAILA LTD*
.0E9P000, 07-01-94 MC 1111316

30321103 DI L1410420
.0E17000, 07-01-94 ME CEF/300.01

7111*

SETE140 Dr 1140570812 neoVIAllo
DEs.A001-709 SEPRO/DTR
EM107 0/000 1.591, E alies
.DEPACHO, 30-12-93 10. 5E7n01D71
- 0219110 LIMITADO UTILILUito 313700 700021.12232 EI 401000015551000929
Des7A4103-ne/G1 011 203 A 271/93
1:874014e09 10000105
AIO - Moa 09011010 e 50101005 DO E0910/000 8500. LIDO, E 001593
.0csr000, 22-12-93 isc
- 9E99u7 001010EDE04100
.ATA 64, 19-1243

410

433

419

ILLHADID

436

.010 65, 16-12-93 700 noultio

467

SESSA0 ORDINÁRIA
.ATA 33, 15-12.93 Tm 7unAsno

436

DISPENSA OE L/CITACAO
EMACIO 137000 KARGAS
.3991100, 10-01-94 Mn 11110/00

019

019109030 LICITAM
POSTO CUATRO DE 0600690
.031000, 07-01-94 SEPLAA 0010/DE1

387

- 5I57/0,1 DE OnGs012 nCAO E 03503(104007 0010113001I0a somo
.DEERESO e1(055170 109, 10-01-90 [REG

385

430

361144145190
- 0119020
DES./C.-MT 5901103E
110410 ANDOU KUTC130, E CUTROS
.0e93A00, 00.01-04 00 1900/071

392

50I90005-561/013
DISPINIA El LICITACAO
F R CCUSULTORES ASSOCIADOS LIDA, 1015009
.DESPAIJO, 29-12-93 1141 197
0100115 et LRITACIA
DOMA JORTIALISTILA LIDA.
.00000, 27-12-93 APS 11195191111

419

o107030 DE L/CITACAO
11.1. DUCROILEIRDATICA 1106
o0ES3A00, 28-12-93 nIS 11159/3011

419

i5E570001041E/V-E00100
NSILASA DE LICITACAO
011 ESTADUAL DE MUGIA E1E11100, 0011305
.0,3000, 02-12-93 men 0-e0101

<15

0011001-131/1100112
10171416151DADE DE LIMAM
IDOLAD SALES, E OUTROS
4E0100, 04 .01-94 110 FIOCRUZ

416

SAIEIGIEIL/DASTE 00 Esci/ACAO
InunnAL.
.DESPUTO, 22-12-93 PIS FICKRIR
01010001-1910/PET000005
DISPENSA DE LICITACAO
10010111110501 DE LICSUCAD
01 SOF/LU/RE 9030E10u5 1117(1314101 LTD*, t GOMOS
.00100, 03-01-94 ME DEIRCURAS
•

419

124

001.600210 DE A0010305
GenEDAL E4E7010 10000(1 1/0, 00995
.15,81A, 10-01-94 Kl 100/30

CARLOS £000010 5001140010010,
ROKIRO, E OUTROS
.DE9701190, 05 .01-94 PU SECO/DE

391

JOSE J010, e OUTROS
.0E97A0110, 07-0144 111 503/DE

30

- 1E0100 ARDI0I1TRATIE0
C11001910100
40110010 MAL/CO
FAAKCISCO DAS MAGAS DE CAAVAUTO CALDAS, OutROS
.PDATARIA 2, 01-01-94 nu 0E111/00

413

-19011109066 1009150031
000050 Au13010A
60i551803 01311110 GanAtts 1925102D0
.AT0 DECLADA19910 13, 29-12-93 nr sADr/DAr

003

- VASAS
ALUCKINACAO
OFICIAIS DA 0110
CORPO PERRAMDSTE (6 (009.4 911ERE05 13( GUERRA
OFICIAIS DA RESER. DAS 9011001 AMADAS
.101(0111 <a, 07-01-94 EMA 61

387

vtleulo AulansoR
sunst(EsinclA De PAOADIEDADE
02144100 ALDEATO ~ALES 1.02101
.600 DECLARA/GAIO 13, 29-12-93 lo 0011/811

405

477

478

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

N? 7 TERÇA-FEIRA, 11 JAN 1994

Visite o Museu
da Imprensa
PRELO
<MACHADO
DE ASSIS»
Fabricação
inglesa (1833).
Funcionou na
Imprensa Nacional
até 1940.

Imprensa Nacional
SIG - Quadra 06 - Lote 800 - Brasília - DF
Horário: 8 às 17 horas
De segunda à sexta-feira
,
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Observar as instruções é
planejar bem seu trabalho
INSTRUÇÕES PARA USO DO GABARITO E ACEITAÇÃO DE ORIGINAIS
1

2

6
7

9
10

11

12

As instruçOes que se seguem, para uso do presente modelo, de-1,
vem ser rigorosamente observadas. Entregando sua materia de acordo comi
estas instruçoes, garantimos a divulgaçao no Diario subseqüente a data'
da entrega.
1. O texto deverá ser datilografado em papel tipo oficio, usando'
fita nova e tipos limpos, em espaço um, pitch dez, na medida de 18cm de'
largura para os textos. No caso de balanços, tabelas e quadros, as meJ
ididas deverão ser de 18cm para uma coluna e de 37cm de largura para duJ
:as colunas da pagina.
Avançar
texto.
1
3.
Datilografar em letras maiúsculas e centralizados os títulos:
lie subtítulos.
Evitar anotaçOes, erros de datilografia e quaisquer rasuras.
Aproveitar
as áreas demarcadas, datilografando rente as marr"'
gens pontilhadas sem ultrapassa-las, quando se tratar do gabarito.
Tratando-se de balanços e/ou matarias com mais de uma lauda,
'indique a ordem a ser seguida, numerando-as no verso.
7.
Nao amarrotar nem dobrar o original, a não ser ao longo da
linha pontilhada.
,
8.
No caso de mataria paga, que saia_com erro de publicação, se
for falha da Imprensa Nacional, as reolamaçoes deverão ser formuladas,
por escrito, ate o quinto dia util apos a publicaçao.
9.
Para encontrar o valor a ser pago pela publicação, basta multiplicar o numero de espaços ocupados pelo texto, indicado nas margens
esquerda , e direita, pelo preço em vigor: CR8 2.980,00. Anexe cheque
nominal a Imprensa Nacional, no valor global da publicação e envie pelo
:Correio.
Por motivos de ordem técnica, o espaço do nosso gabarito cor!responde a 1,5cm de uma regua comum. •
O nome do signatário constante da materia deverá vir em letras maiúsculas e a assinatura nao pode atingir o texto, sob pena de
comprometer a nitidez do mesmo.
11.
A matéria deve ser enviada em duas vias, com o "Publique-se".

1

6

7

9

10

11

12

13

13

14

14

Tomando-se o texto acima como exemplo para fins de cálculo, ter!amos o seguinte valor global:
CR$ 2.980,00 X 13 (espaços ocupados) = CR$ 38.740,00

NOTA:
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Mantenha-se informado.

RENOVE SUA
ASSINATURA!

•••
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