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I - poderá compreender todos os débitos de contribuições previdenciárias e do FGTS
existentes até 31 de dezembro de 1992, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não;
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II - substituirá acordos anteriores de confissão e parcelamento de dívida e débitos
existentes até 31 de dezembro de 1992;

III - consolidará os respectivos débitos;

PÁGINA
IV - conterá cláusula determinando sua rescisão, na hipótese de inadimpiência das

contribuições vincendas, ou em caso de denúncia, com o imediato prosseguimento da cobrança de todo
11909	 o saldo devedor.

11916	 Parágrafo único.	 Os débitos administrativos e aqueles em cobrança judicial serão11919	 consolidados e incluídos no parcelamento de que trata este Decreto, após a desistência formal da
11928	 respectiva defesa, do recurso ou da ação judicial, conforme o caso.
11928

Art. 4°	 Ocorrendo a hipótese de movimentação de conta vinculada do FGTS por11929	 trabalhador, cujos valores devidos estejam inclusos no contrato de parcelamento, o Município obriga-se
a recolher à Caixa Econômica Federal o montante correspondente ao saque.

11937
11965	 Art. 5°	 Os Ministros de Estado da Fazenda, do Trabalho e da Previdência Social

expedirão as instruções complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.11969
11969	 Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
1 1987
1 1987	 Brasília,	 16 de	 agosto	 de 1993; 172° da Independência e *105° da República.
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DECRETO N9 894, DE 16 DE AGOSTO DE 1993

Dispõe sobre a dedução de recursos do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, para amortização
de dívidas junto à Previdência Social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 4°, da Lei Complementar n° 77, de
13 de julho de 1993,

DECRETA:

Art. 1° Mediante opção do Município, manifestada até noventa dias da data da
publicação deste Decreto, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda ficará autorizada
a deduZir do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, nas mesmas datas dos seus créditos, para
repasse:

I - ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nove por cento do valor da quota, para
amortização de sua dívida com a Previdência Social;

II - à Caixa Econômica Federal - CEF, três por cento do valor da quota, para amortização
de sua dívida com o Fundo de Garantia dar Tempo de Serviço - FGTS.

Parágrafo único. Os recursos provenientes do desconto referido no caput deNte artigo
constituirão o valor das parcelas a serem deduzidas dos saldosdevedores dos débitos, até a sua plena
quitação.

Art. 2° Para cumprimento do disposto no artigo anterior, o INSS, a CEF e a Secretaria
de Fiscalização do Trabalho, do Ministério do Trabalho, manterão cadastro atualizado das prefeituras
optantes pela forma de amortização de que trata este Decreto, e encaminharão relação das mesmas à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3° O Município deverá apresentar lei municipal autorizando a opção pelo
parcelamento previsto no art. 27 da Lei Complementar n° 77, de 13 de julho de 1993, mediante
confissão de dívida que:

ITAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso
Walter Barellf
Antônio Britto Filho

DECRETO N9 895, DE 16 DE AGOSTO DE 1993

Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Defesa Civil - S1NDEC, e dá outras providências.

O Presidente da República , no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, e tendo em vista o disposto no art. 21, inciso XVIII, da
Constituição,

DECRETA:

Art.1 .1 O Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC é constituído por órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por entidades privadas e pela comunidade, sob a coordenação da Secretaria de Defesa Civil -
SEDEC do Ministério da Integração Regional.

Art.2'2 São objetivos do SINDEC:

I - planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais ou
provocados pelo homem;

II - atuar na iminência e em situações de desastres;

III - prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas e
recuperar áreas deterioradas por desastres;

Art.39 Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - defesa civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e
restabelecer a normalidade social;

II - desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem, sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes
prejuízos económicos e sociais;

III situação de emergência. o reconhecimento pelo poder público de situação
anormal, provocada por desastres, causando danos superáeis pela comunidade afetada;

IV - estado de calamidade pública: o reconhecimento pelo poder público de
situação anormal, provocada por desastres, causando sklrios danos á comunidade afetada, inclusive
à incolumidade ou á vida de seus integrantes.
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XV - do Ministério do Bem-Estar Social;

XVI - do Ministério da Integração Regional;

XVII - do Ministério do Meio Ambiente;

XVIII- da Secretaria de Planejamento. Orçamento e Coordenação da Presidência

Art.49 O SINDEC tem a seguinte estrutura:

I - Órgão superior: o Con.selho Nacional de Defesa Civil - CONDEC
constituído por representantes dos Ministérios e das Secretarias da Presidancia da República.
mencionados no art.59;

11 - Órgão central: a Secretaria de Ucksa Civil - SEDEC, do Ministério da
Integração Regional;
	

da República;

111 - órgãos regionais: as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil -
CORDEC;

IV - órgãos estaduais e municipais: os Órgãos de Defesa Civil dos Estados e do
Distrito Federal, e as Comissões Municipais de Defesa Civil • COMDEC;

V - Órgãos setoriais: os órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
envolvidos nas ações de defesa civil, referidos no art.59:

VI - órgãos de apoio: os órgãos e as entidades publicas, estaduais e municipais,
e privadas que venham a prestar ajuda aos Órgãos integrantes do SLNDEC

Art.59 Integram o CONDEC os representantes:

I - do Ministério da Justiça:

II - do Min;stério da Marinha;

III - do Ministério do Exército:

IV - do Ministério das Relações Exteriores;

V - do Ministério da Fazenda;

VI - do Ministério dos Transportes;

VII - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

VIII- do Ministério da Educação e do Desporto;

IX - do Ministério do Trabalho;

X - do Ministério da Aeronáutica;

XI - do Ministério da Saúde;

XII - do Ministério de Minas e Energia;

XIII - do Ministério das Comunicações;

XIV - do Ministério da Ciência e Tecnologia;

XIX -do Estado-Maior das Força Armadas:

XX -da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidència da República.

I. IP Ao Miniltério da Integração Regional, representado pelo titular da
SEDEC, caberá a presidência do Conselho.

29 Os membros do CONDEC serão designados pelo Ministro de Estado da
Integração Regional, mediante indicação do titular do respectivo Ministério e Secretaria da
Presidência da República, representados no Conselho.

1132 O CONDEC reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação do
seu presidente, que, em caráter de urgência, poderá deliberar "ad referendum' do colegiado.

Art.69 Ao CONDEC compete:

I - aprovar normas e procedimentos para articulação das ações federais com o
Distrito Federal, os Estados e os Municípios, bem como a cooperação de entidades privadas,
tendo em vista a atuação coordenada das atividades de defesa civil;

11 - aprovar as políticas e as diretrizes de ação governamental de defesa civil;

III - recomendar aos diversos órgãos integrantes do SINDEC ações prioritárias
que possam minimizar os desastres naturais ou provocados pelo homem;

IV - aprovar os critérios para a declaração, a homologação e o reconhecimento
de situação de emergência ou de estado de calamidade pública;

V - aprovar os planos e programas globais e setoriais elaborados pelo
SINDEC;

VI - deliberar sobre as ações de cooperação internacional ou estrangeira, de
interesse do SINDEC, observadas as normas vigentes;

VII - aprovar a criação de comissões técnicas inter-institucionais para
realização de estudos, pesquisas e trabalhos especializados de interesse da defesa civil;

VIII- aprovar critérios técnicos para análise e aprovação de obras e serviços,
destinados a prevenir riscos, minimizar danos e recuperar áreas deterioradas por desastres;

IX - submeter o regimento intento para aprovação do Ministro da Integração
Regional;

Parágrafo único. As decisões do CONDEC são consideradas de relevante
interesse nacional, cabendo aos Órgãos e entidades integrantes do SINDEC conferir elevada
prioridade a sua execução.

•Art.79 À SEDEC compete:

I	 - promover e coordenar as ações de defesa civil;

II - normalizar e realizar a supervisão técnica e a fiscalização específica sobre
as ações desenvolvidas pelos Órgãos integrantes do SINDEC, sem prejuízo da subordinação a que
estiverem vinculados;

III - definir as áreas e as açõe's prioritárias para investimentos que contribuam
para minimizar as vulnerabilidades das cidades ou regiões do País;

IV - promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de
desastre de qualquer origem, sua incidência, extensão e conseqüência;

V • sistematizar e integrar informações no ámbito do SINDEC;

VI - elaborar e propor ao CONDEC as políticas e diretrizes da ação
governamental de defesa civil, bem assim promover a sua implementação;

VII - consolidar e compatibilizar planos e programas globais, regionais e
setoriais, observadas as política e as diretrizes da ação giwernamental de defesa civil; 	 .

Preços Seção I Seção II Sedo 111 Seção I Seção II
VIII- incentivar a criação e a implementação de Comissões Municipais de

Assisam triasesual 	 CRI 1.47410 CRI 87318 ou MICO CRI 2.549.81 CR$ 300900 Defesa Civil - CON1DEC;

Portas:

Sapeditie 	
Aéreo 	
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CRS 4.1410

CRI 873,18
CR$ 2.842,00

CR3144212
CRS 414114

CRS 1.770.11
CR$ 114110

CRS 3297.40
CR$ 7.105,14

IX -	 coordenar, em nível nacional, as atividades de desenvolvimento de
recursos humanos em defesa civil;
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X - incentivar a implantação e a implementação de Centros de Ensino e
Pesquisa sobre Desastres - CEPED,destinados à pesquisa, extensão e capacitação de recunos
humanos, com vistas ao gerenciaMento e à execução de atividades do defesa civil;
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XI -criar grupos de trabalho com o objetivo de prestar o apoio técnico
necessário à atuação de órgãos ou entidades na área de defesa civil;

XII • propor ao CONDF.0 critérios para a declaração, a homologação e o
reconhecimento de situação de emergència e de estado de calamidade pública:

XIII - opinar sobre relatórios e pleitos relatisos à situação de emergência e a
estado de calamidade pública:

XIV- propor ao Ministro de Estado da Integração Regional o reconhecimento
de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo CONDEC:

XV- prestar apoio técnico e administrativo ao CONDEC e à Junta
Deliberativa do Fundo Especial para Calamidades Públicas - FUNCAP, criado pelo 13ecreto-lei
no 950, de 13 de outubro de 19õ9;

XVI - participar do Sistema de Pmteção ao Programa Nuclear
Brasileiro-SIPRON, na forma do Decreto-Lei n u 1809. de 7 de outubro de 1980, e legislação
complementar;

XVII- propor critérios técnicos para análise e aprovação de obras e serviços,
destinados a prevenir riscos, minimizar danos e recuperar áreas deterioradas por desastres:

Art.82 Aos órgãos regionais compete:

I - coordenar, orientar e avaliar, em nível regional, aS ações desenvolvidas
pelos órgãos integrantes do SINI)EC;

II - realizar estudos sobre a possibilidade de ocorrência de desastre de
qualquer origem, sua incidéncia, extensão e conseqüência;

III -manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à defesa civil;

IV - compatibilizar e consolidar os planos e programas estaduais de defesa
civil, para a elaboração de planos regionais;

V - coordenar as atividades de " cap. ricitação de recursos humanos envolvidos
nas ações de defesa civil;

VI - coordenar a distribuição e o controle de suprimentos às populações
atingidas por desastres, em articulação com Órgãos assistenciais, integrantes do SINDEC.

Art.90 Aos órgaos estaduais e municipais, em suas áreas de atuação, compete:

I	 - coordenar e executar as ações de defesa civil;

- civil;
	 II - manter atualizadas e disponfveis as informações relacionadas à defesa

111 - elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa civil;

IV - prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais,
de recuperação ou preventiva, como contrapartida as transferências de recursos da União, na
forma da legislação vigente;

V. - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil;

VI - manter o órgão central do SINDEC informado sobre as ocorrências de
desastres e atividades de defesa civil;

VII • propor à autoridade competente a decretação ou homologação de
situação de emergência e de estado de calamidade pública, observando os critérios estabelecidos
pelo CONDEC;

VIII - executar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao
abastecimento em situações de desastres.

Art.10.Aos órgãos setoriais, por intermédio de suas secretarias, entidades e
órgãos vinculados, e em articulação com o órgão central do SINDEC, entre outras atividades,
compete:

I • ao Ministério da Justiça coordenar as ações do Sistema de Segurança
Pública e a atuação das Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária. visando à preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do património nas áreas em situação de desastres;

• II - ao Ministério da Marinha coordenar as ações de redução de danos
relacionados cum sinistros marítimos e fitnibia e d sal% mento de náufragos; apoiar as ações de
defesa civil com pessoal, material e meios de transporte;

III - ao Ministério do Exército cooperar no planejamento de defesa civil e em
ações de busca e salvamento; participar de atividades de prevenção e de reconstrução; apoiar as
ações de defesa civil com pessoal, material e meios de transporte;

IV - ao Ministério das Relações Exteriores coordenar as ações que envolvam o
relacionamento com outros países e com organismos internacionais e estrangeiros, quanto à
cooperação logística, financeira, técnica e cientifica e participações conjuntas em atividade de
defesa civil;

V - ao Ministério da Fazenda adotar medidas de caráter financeiro, fiscal e
creditfcio, destinadas ao atendimento de populações e de áreas em estado de calamidade pública
ou situação de emergência;

VI - ao Ministério dos Transportes adotar medidas de preservação e de
recuperação dos sistemas viários e terminais de transporte federais, terrestres, marítimos e fluviais
em áreas atingidas por desastres, bem como controlar o transporte de produtos perigosos;

VII - ao Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária
promover ações preventivas relacionadas com desastres ocasionados especialmente por pragas
vegetais e animais; adotar medidas para o atendimento das populações, nas áreas atingidas por
desastres, providenciando a distribuição de sementes, insumos e alimentos; fornecer dados e
análises relativos a previsões meteorológicas e climáticas, com vistas as ações de defesa civil;

VIII - ao Ministério da Educação e do Desporto cooperar com o programa de
desenvolvimento de recursos humanos e difundir, através das redes de ensino formal e informal,
conteúdos didáticos relativos à prevenção de desastres e à defesa civil e, por intermédio da
Fundação Universidade de Brasília, realizar e difundir pesquisas sismológicas de interesse do
SINDEC;

IX - ao Ministério do Trabalho promover ações que visem a prevenir ou
minimizar danos às classes trabalhadoras, em eircurtstáncias de desastres:

X • ao Ministério da Aeronáutica coordenar ações de busca e salvamento,
evacuações aeromédicas e missões de misericórdia; apoiar as ações de defesa civil com pessoal,
material e meios de transporte;

XI - ao Ministério da Saúde implementar e supervisionar ações de saúde
pública, o suprimento de medicamentos, o controle de qualidade da agua e dos alimentos, e a
promoção da saúde em circunstancias de desastres; promover a implantação de atendimento
pré-hospitalar e de unidades de emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização
e de segurança dos hospitais em circunstáncias de desastres; e, difundir, em nível comunitário,
técnicas de reanimação cárdio-respiratória básica e de primeiros socorros;

s XII - ao Ministério de Minas e Energia planejar e promover medidas
relacionadas com o controle de cheias e inundações, através da monitoração das condições
hidrologicas e dos deflúvios das barragens dos sistemas hidrelétricos e das bacias hidrográficas;

X111 - ao Ministério das Comunicações adotar medidas objetivando priorizar os
serviços de telecomunicações nas áreas afetadas por desastres;

XIV - ao Ministério da Ciência e Tecnologia desenvolver estudos e pesquisas
que permitam determinar áreas de riscos, bem como fornecer informações destinadas à
orientação das ações de defesa civil;

XV - ao Ministério do Bem-Estar Social promover . a recuperação e a
reconstrução de moradias para população de baixa renda, executar obras e serviços de
saneamento e prestar assistência social às populações, em situação de desastre;

XVI - ao Ministério da Integração Regional promover e coordenar as ações do
SINDEC, por intermédio da Secretaria de Defesa Civil, e eompatibilizar os planos de
desenvolvimento regional com as ações de prevenção ou minimização de danos ambientais ou
humanos, em circunstancias de desastres;

XVII - ao Ministério do Meio Ambiente estabelecer normas, critérios e padrões
relativos ao controle e à proteção do meio ambiente, ao uso racional de recursos nanfrais
renováveis, com objetivo de reduzir desastres:

XVIII- à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência -
da República - SE.PLAN priorizar a alocação de recursos para assistência às populações e a
realização de obras e serviços de prevenção e recuperação nas áreas em estado de calamidade
pública ou situação de emergência;

XIX - ao Estado-Maior das Forças Armadas coordenar as operações
combinadas das Forças Singulares nas ações de defesa civil;

XX - à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República prestar
informações sobre a Política Nuclear Nacional. o Programa Nuclear Brasileiro e o controle de
produtos radioativos de qualquer espécie,relacionadas à prevenção ou à minimizaçâo de desastres
nucleares e radiativos;

Art.11. Aos órgãos de apoio compete o desempenho de tarefas específicas
consentãneas com suas atividades normais, mediante articulação prévia com os órgãos de
coordenação do SINDEC

Art.12.0 estado de calamidade pública e a situação de emergência, observados
os critérios estabelecidos pelo CONDEC. serão reconhecidos por portaria do Ministro de Estado
da Integração Regional à vista de decreto do Governador do Distrito Federal ou do Prefeito
Municipal, homologado este pelo Governador do Estado.

Art.13. Em situações de desastres as atividades assistenciais e de recuperação
serão ta responsabilidade do Governo do Município ou do Distrito Federal, cabendo ao Estado e,
posteriormente, à União, as ações supletWas, quando comprovadamente empenhada a capacidade
de atendimento da administração local.

a 1') Caberá ao- órgãos públicos, localizados na área atingida, a execução
imediata das medidas que se fizerem necessárias.

a	 A atuação dos órgãos federai., estaduais e municipais, na área atingida,
far-se-á sempre em regime tk, cooperação, cabendo a coordenação ao órgão leal de defesa eiviL
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Art.I4.Na situação definida no inciso IV do art. 32. ou na iminéncla de sua
ocorrència, o Ministro de Estado da Integração Regional poderá requisitar temporariamente
servidores de órgãos ou entidades integrantes do SINDEC bem como contratar pessoal técnico
especializado para a prestação de serviços eventuais nas ações de defesa civil, observando o
disposto no Título VII da Lei n g 8.112, de II de dezembro de 1990.

Parágrafo único. O servidor público requisitado na forma do "caput" deste artigo
ficará à disposição do SINDEC, sem prejuízo do cargo ou função que ocupe e da remuneração e
dos direitos respectivos, à conta do órgão cedente, não fazendo jus a retribuição ou gratificação
especial, salvo recebimento de diárias e transporte, em caso de deslocamento.

V - promover, difundir a coordenar a coopera-
ção técnica entre organizações e instituições nacionais, es-
trangeiras e internacionais;

VI - desenvolver outras atividades compatíveis
com suas finalidades e co. este Estatuto.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADUNISTRATIVA

Ari. IS. Para o cumprimento das responsabilidades que lhes são atribuídas neste
Decreto, os órgãos e entidades públicos federais integrantes do SINDEC utilizarão recursos
próprios, objeto de dotações orçamentárias especificas, as quais poderão ser suplementadas
através da abertura de crédito extraordinário, na forma do art. 167. parágrafo 3g, da Constituição.

Au. 16. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

An.17.Ficam revogados os Decretos n'n 97.274, de 16 de dezembro de 1988. e
795, de 13 de abril de 1993.

Brasília. 16 de	 agosto	 de 1993: 172' da Independència e
105g da República

ITAMAR FRANCO
Alexandre Alves Coma

Art. 3* A FUNAG tem a seguinte estrutura básica:

Superior;
	 I - õrglio colegiada: Conselho de Adainistração

II - órgãos seccionais:

a) Departamento de Administração Geral;
b) Procuradoria Jurídica;

III - õrgãos especificas:

a) Agência Brasileira de Cooperação - ABC;
b) Instituto de Pesquisas de Relações Interna-

cionais - IPRI.

CAPÍTULO III
DECRETO NO 896, DE 16 DE AGOSTO DE 1993

Aprova o Estatuto da Fundação Alexandre
de Gusmão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n* 8.270, de 17
de dezembro de 1991,

DECRETA:

Art. 1* Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro.
Demonstrativo de Cargos em Comissão. Funções de Confiança da
Fundação Alexandre de Gusmão - FUNAG, constantes dos Anexos I e
II deste Decreto.

Art. 2* O Regimento Interno da FUNAG será
aprovado por Portaria do Ministro de Estado das Relações
Exteriores e publicado no Diário Oficial.

Art. 3* Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4* Revogam-se os Decretos n g s 70.670,- de
5 de junho de 1972, 91.654, de 16 de-setembro de 1985, 94.973, de
25 de setembro de 1987, 95.957, de 25 de abril do 1988, 97.919,
de 6 da julho da 1989, e 618, de 28 de julho de 1992.

•	 Brasilia,16 de agosto	 de 1993; 172* da
Independência e 105* da República.

ITAMAR FRANCO
Celso Luis Nunes Amorim
Romildo Canhim

ANEXO I

ESTATUTO DA pumuaçAo ALEXANDRE Dl GUSMÃO
CAPÍTULO I

DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E FORO

Art. 1* A Fundação Alexandre de Gusmão - FUNAG,
fundação pública, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores,
criada pelo Decreto n* 69.553, de 18 de novembro de 1971, em
conformidade com a Lei n o: 5.717, de 26 de outubro de 1971, reger-
se-á por este Estatuto.

Parágrafo único. A FUNAG terá sede e foro na Ci-
dade-de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2* São finalidades da FUNAG:

I - realizar e promover atividades culturais
e pedagõgicas no campo das relações internacionais;

II - realizar a promover estudos e	 pes-
quisas sobre problemas atinentes ás relações internacionais;

III - divulgar a politica externa brasileira,
em seus aspectos gerais;

IV - contribuir para a formação
uma opinião pública sensivel aos problemas de
internacional;

DO commuo DE ADMINISTRAÇÃO em:Rum

Seção I

Da composição

Art. 4* O Conselho da Administração Superior,
cuja Presidência caberá ao Ministro de Estado das Relações Exte-
riores, será composto dos seguintes membros:

I - o Secretirio-Geial de Relações Exteriores
do Ministério das Relações Exteriores;

II - o Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos
do Ministério das Relações Exteriores;

XXI - o Subsecretário-Geral de Assuntos
de Integração, Econõmicos e do Comércio Exterior do Ministério
das Relações Exteriores;

IV - o Subsecretário-Geral do Serviço Exterior
do Ministério das Relações Exteriores;

V - o Subsecretário-Geral de Planejamento Polí-
tico •..Econemico do Ministério das Relações Exteriores;

VI - o Presidente da MAG.

Seção II

Do funcionamento

Art. 5* O Conselho de Administraçao Superior reu-
nir-se-á, ordinariamente, com a maioria de seus membros, uma vez
por ano.

Art. 6* O Conselho de Administração Superior po-
derá reunir-se, com a maioria da seus membros, extraordinaria-
mente, por convocação de seu Presidente ou mediante requeri-
mento de, no mínimo, um terço de seus membros.

Art. 7* As deliberações do Conselho de Adminis-
tração Superior serio tomadas por maioria de votos dos
presentes, cabendo, em caso de empate, o voto de qualidade 1 auto-
ridade de maior nivel hierárquico participante da reunião.

car/Emo yr.

Da Drargo E DA asomaçAo

Art. 8* A FUNAG é dirigida por um
o Departamento de Administração Geral, a ABC e o IPRI
as Coordenações Gerais por Coordenador-Geral, a
Jurídica por Procurador Juridico, as Coordenações por
as Gerências por Gerente, as Seções, os Setores e os
Chefe.

Art. 911 O Presidente e o Diretor do Departamento
de Administração Geral da FUNAG serão indicados pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores, dentre os funcionários
da Carreira de Diplomata, • nomeados pelo Presidente da Repú-
blica.

no Pais de
convivência

Presidente,
por Diretor,
Procuradoria
Coordenador,
Núcleos por
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