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LEIS

LEI Nº 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995

Altera dispositivos daLei n Q 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de
Processo Civil, que tratam do agravo de ins
trumento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º Os arts. 522,523,524,525,526,527,528 e 529 do Código
de Processo Civil, Livro I, Título X, Capítulo IH, passam a vigorar,
sob o título Do Agravo, com a seguinte redação:

«Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no
prazo de 10 (dez) dias, retido nos autos ou por instrumento.

Parágrafo único. O agravo retido independe de preparo.

Art. 523. Na modalidade de agravo retido, o agravante
requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por
ocasião do julgamento da apelação.

§ lº Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer
expressamente, nas razões ou na proposta da apelação, sua
apreciação pelo tribunal.

§ 2º Interposto o agravo, o Juiz poderá reformar sua deci
são, após ouvida a parte contrária, em 5 (cinco) dias.
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§ 3º Das decisões interlocutórias proferidas em audiência
admitir-se-á interposição oral do agravo retido, a constar do
respectivo termo, expostas sucintamente as razões que justifi
quem o pedido de nova decisão.

§ 4º Será sempre retido o agravo das decisões posteriores à
sentença, salvo caso de inadmissão da apelação.

Art. 524. O agravo de instrumento será dirigido diretamen
te ao tribunal competente, através de petição com os seguintes
requisitos:

I a exposição do fato e do direito;

II as razões do pedido de reforma da decisão;

II] o nome e o endereço completo dos advogados, cons-
tantes do processo.

Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas
aos advogados do agravante e do agravado;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante
entender úteis.

§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento
das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos,
conforme tabela que será publicada pelos tribunais.

§ 2º No prazo do recurso, a petição será protocolada no
tribunal, ou postada no correio sob registro com aviso de recebi
mento, ou, ainda, interposta por outra forma prevista na lei local.

Art. 526. O agravante, no prazo 3 (três) dias, requererá
juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de
instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como
a relação dos documentos que instruíram o recurso.

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e
distribuído incontinenti, se não for caso de indeferimento liminar
(art. 557), o relator:
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I - poderá requisitar informações ao Juiz da causa, que
as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art.
558), comunicando ao Juiz tal decisão;

III - intimará o agravado, na mesma oportunidade, por
ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de
recebimento, para que responda no prazo de 10 (dez) dias, facul
tando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes; nas
comarcas-sede de tribunal, a intimação far-se-á pelo órgão oficial;

IV - ultimadas as providências dos incisos anteriores,
mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, no prazo de 10
(dez) dias.

Parágrafo único. Na sua resposta, o agravado observará o
disposto no § 2º do art. 525.

Art. 528. Em prazo não superior a 30 (trinta) dias da inti
mação do agravado, o relator pedirá dia para julgamento.

Art. 529. Se o Juiz comunicar que reformou inteiramente a
decisão, o relator considerará prejudicado o agravo.»

Art. 2º Os arts. 557 e 558 do Código de Processo Civil passam
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifes
tamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à
súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.

Parágrafo único. Da decisão denegatória caberá agravo, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o julgamento
do recurso. Interposto o agravo a que se refere este parágrafo, o
relator pedirá dia.

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante,
nos casos de prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levanta
mento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais
possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante
a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o
pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
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Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo às
hipóteses do art. 520.»

Art. 3' Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI N' 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995

Reconhece como mortas pessoas desapa
recidas em razão de participação, ou acusa
ção departicipação, em atividades políticas,
no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos
legais, as pessoas relacionadas no Anexo I desta lei, por terem
participado, ou terem sido acusadas de participação, em atividades
políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979,
e que, por este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos,
achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias.

Art 2' A aplicação das disposições desta lei e todos os seus
efeitos orientar-se-ão pelo princípio de reconciliação e de pacificação
nacional, expresso na Lei n" 6.683, de 28 de agosto de 1979 - Lei de
Anistia.

Art. 3' O cônjuge, o companheiro ou a companheira, des
cendente, ascendente, ou colateral até quarto grau, das pessoas nomi
nadas na lista referida no art. 1', comprovando essa condição, poderão
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requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de seu domi
cílio a lavratura do assento de óbito, instruindo o pedido com original
ou cópia da publicação desta lei e de seus anexos.

Parágrafo único. Em caso de dúvida, será admitida justificação
judicial.

Art. 4" Fica criada Comissão Especial que, em face da situação
política mencionada no art. 1º e, em conformidade com este, tem as
seguintes atribuições:

I - proceder ao reconhecimento de pessoas:

a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I desta lei;

b) que, por terem participado, ou por terem sido acusadas de
participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, tenham falecido por causas não-naturais,
em dependências policiais ou assemelhadas;

H - envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas
desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em
que possam estar depositados;

IH - emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indeni
zação que venham a ser formulados pelas pessoas mencionadas no
art. 10 desta lei.

Art. 5" A Comissão Especial será composta por sete membros,
de livre escolha e designação do Presidente da República, que indica
rá, dentre eles, quem irá presidi-la, com voto de qualidade.

§ 1" Dos sete membros da comissão, quatro serão escolhidos:

I - dentre os membros da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados;

H - dentre as pessoas com vínculo com os familiares das
pessoas referidas na lista constante do Anexo I;

IH dentre os membros do Ministério Público Federal; e

IV dentre os integrantes das Forças Armadas.

§ 2" A Comissão Especial poderá ser assessorada por funcioná
rios públicos federais, designados pelo Presidente da República, po-
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dendo, ainda, solicitar o auxílio das Secretarias de Justiça dos Esta
dos, mediante convênio com o Ministério da Justiça, se necessário.

Art. 6' A Comissão Especial funcionará junto ao Ministério da
Justiça, que lhe dará o apoio necessário.

Art. 7' Para fins de reconhecimento de pessoas desaparecidas
não relacionadas no Anexo I desta lei, os requerimentos, por qualquer
das pessoas mencionadas no art. 3º, serão apresentados perante a
Comissão Especial, no prazo de cento e vinte dias, contado a partir
da data da publicação desta lei, e serão instruídos com informações e
documentos que possam comprovar a pretensão.

§ l' Idêntico procedimento deverá ser observado nos casos ba
seados na alínea b do inciso I do art. 4'.

§ 2' Os deferimentos, pela Comissão Especial, dos pedidos de
reconhecimento de pessoas não mencionadas no Anexo I desta lei
instruirão os pedidos de assento de óbito de que trata o art. 3', contado
o prazo de cento e vinte dias, a partir da ciência da decisão deferitória.

Art. 8' A Comissão Especial, no prazo de cento e vinte dias de
sua instalação, mediante solicitação expressa de qualquer das pes
soas mencionadas no art. 3º, e concluindo pela existência de indícios
suficientes, poderá diligenciar no sentido da localização dos restos
mortais do desaparecido.

Art. 9º Para os fins previstos nos arts. 4º e 7º, a Comissão
Especial poderá solicitar:

I documentos de qualquer órgão público;

U a realização de perícias;

Ill a colaboração de testemunhas;

IV a intermediação do Ministério das Relações Exteriores
para a obtenção de informações junto a governos e a entidades
estrangeiras.

Art. 10. A indenização prevista nesta lei é deferida às pessoas
abaixo indicadas, na seguinte ordem:

I - ao cônjuge;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.



5307

II - ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei n"
8,971, de 29 de dezembro de 1994;

III aos descendentes;

IV aos ascendentes;

V aos colaterais, até o quarto grau.

§ 1Q O pedido de indenização poderá ser formulado até cento e
vinte dias a contar da publicação desta lei. No caso de reconhecimento
pela Comissão Especial, o prazo se conta da data do reconhecimento.

§ 2Q Havendo acordo entre as pessoas nominadas no caput deste
artigo, a indenização poderá ser requerida independentemente da
ordem nele prevista.

§ 3Q Reconhecida a morte, nos termos da alínea b do inciso I do
art. 4Q

, poderão as pessoas mencionadas no caput, na mesma ordem
e condições, requerer à Comissão Especial a indenização.

Art. 11. A indenização, a título reparatório, consistirá no paga
mento de valor único igual a R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicado
pelo número de anos correspondentes à expectativa de sobrevivência
do desaparecido, levando-se em consideração a idade à época do
desaparecimento e os critérios e valores traduzidos na tabela cons
tante do Anexo II desta lei.

§ 1Q Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior
a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ 2Q A indenização será concedida mediante decreto do Presi
dente da República, após parecer favorável da Comissão Especial
criada por esta lei.

Art. 12. No caso de localização, com vida, de pessoa desapare
cida, ou de existência de provas contrárias às apresentadas, serão
revogados os respectivos atos decorrentes da aplicação desta lei, não
cabendo ação regressiva para o ressarcimento do pagamento já efe
tuado, salvo na hipótese de comprovada má-fé.

Art. 13. Finda a apreciação dos requerimentos, a Comissão
Especial elaborará relatório circunstanciado, que encaminhará, para
publicação, ao Presidente da República, e encerrará seus trabalhos.
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Parágrafo único. Enquanto durarem seus trabalhos, a Comissão
Especial deverá apresentar trimestralmente relatórios de avaliação.

Art. 14. Nas ações judiciais indenizatórias fundadas em fatos
decorrentes da situação política mencionada no art. lQ, os recursos
das sentenças condenatórias serão recebidos somente no efeito devo
lutivo.

Art. 15. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta de dotações consignadas no orçamento da União pela Lei
Orçamentária.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

ANEXO I

I - Nome de Pessoas Desaparecidas (com a época
do desaparecimento)

1. Adriano Fonseca Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de
dezembro de 1945 em Ponte Nova, Minas Gerais, filho de Adriano
Fonseca e Zely Eustáquio Fonseca. (1973)

2. Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, brasileiro, casado, nascido
em 5 de setembro de 1922 em Pírujuí, filho de Henrique Palhano
Pedreira Ferreira e Henise Palhano Pedreira Ferreira. (1971)

3. Ana Rosa Kucinski Silva, brasileira, casada, nascida a 12 de
janeiro de 1942 em São Paulo (SP), filha de Majer Kucinski e Ester
Kucinski. (1974)

4. André Grabois, brasileiro, nascido a 3 de julho de 1946 no Rio
de Janeiro (RJ), filho de Maurício Grabois e Alzira da Costa Reis.
(1973)

5. Antonio Alfredo Campos, brasileiro, casado. (1973)
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6. Antônio Carlos Monteiro Teixeira, brasileiro, casado, nascido
a 22 de agosto de 1944 em Ilbéus (BA), filho de Gessori da Silva
Teixeira e Maria Luíza Monteiro Teixeira. (1972)

7. Antonio de Pádua Costa, brasileiro, solteiro, nascido a 12 de
junho de 1943 no Piauí, filho de João Lino da Costa e Maria Jardililna
da Costa. (1974)

8. Antonio dos Treis Reis de Oliveira, brasileiro, solteiro, nasci
do em 19 de novembro de 1948 em Tiros (MG), filho de Argum de
Oliveira e Gláucia Maria de Oliveira. (1970)

9. Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, brasileiro, solteiro, nascido
a 20 de setembro de 1946 em São Paulo (SPj, filho de Walter Pinto
Ribas e Benedita de Araújo Ribas. (1973)

10. Antônio Joaquim de Souza Machado, brasileiro, solteiro,
nascido em 13 de setembro de 1939 em Papagaios (MG), filho de
Joaquim Maria de Souza Machado e Maria de Oliveira Campos,
morador no Rio de Janeiro. (1971)

11. Antonio Teodoro de Castro, brasileiro, solteiro, nascido a 12
de abril de 1945 em Itapipoca (CE), filho de Raimundo de Castro
Sobrinho e Benedita Pinto de Castro. (1973)

12. Arildo Valadão, brasileiro, casado, nascido a 28 de dezembro
de 1948 em Itaici (ES), filho de Altivo Valadão de Andrade e Helena
Almochidice Valadão. (1973)

13. Armando Teixeira Frutuoso, brasileiro, casado, nascido em
20 de maio de 1921 na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), filho de Aníbal
Teixeira Frutuoso e Maria da Glória Frutuoso. (1975)

14. Áurea Eliza Pereira, brasileira, casada, nascida em 6 de
abril de 1950 em Monte Belo (MG), filba de José Pereira e Odila
Mendes Pereira. (1974)

15. AyltonAdalberto Mortati, brasileiro, solteiro, nascido em 13
de janeiro de 1946 em Catanduva (SP), filbo de Umberto Mortatí e
Carmem Sobrinho Martins. (1971)

16. Bergson GUIjão Farias, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de
maio de 1947 em Fortaleza (CE), filho de Gessiner Farias e Luíza
Gurjão Farias. (1972)

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1);5301-5462, dez. 1995.



5310

17. Caiuby Alves de Castro, brasileiro, nascido em 16 de agosto
de 1928, filho de Mariano Alves de Castro e Leopoldina Ribeiro de
Castro. (1973)

18. Carlos Alberto Soares de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido
em 12 de agosto de 1939, filho de Jayme Martins de Freitas e Alice
Soares de Freitas. (1971)

19. Celso Gilberto de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em
26 de dezembro de 1945, filho de João Adelino de Oliveira e Julieta
Pedroso de Oliveira. (1970)

20. Cilon Cunha Brun, brasileiro, solteiro, nascido em 3 de
fevereiro de 1946 em São Sepé (RS), filho de Lino Brun e Eloá Cunha
Brun, (1970)

21. Ciro Flávio Salazar Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em
26 de setembro de 1943 em Araguari (MG), filho de Arédio Oliveira e
Maria de Lourdes Oliveira. (1972)

22. Custódio Saraiva Neto, brasileiro, nascido em 5 de abril de
1952 no Ceará, filho de Dario Saraiva Leão e Hilda Quaresma Saraiva
Leão. (1974)

23. Daniel José Carvalho, brasileiro. (1974)

24. Daniel Ribeiro Callado, brasileiro, nascido em 16 de outubro
de 1940 em São Gonçalo (RJ), filho de Consueto Ribeiro Callado e
América Ribeiro Callado. (1974)

25. David Capistrano da Costa, brasileiro, casado, nascido em
16 de novembro de 1913 em Boa Viagem (CE), filho de José Capistra
no da Costa e Cristina Cirila de Araújo. (1974)

26. Dênis Casemiro, brasileiro, solteiro, nascido em 9 de dezem
bro de 1942 em Votuporanga(SP), filho de Antonio Casemiro e Maria
Casemiro. (1971)

27. Demerval da Silva Pereira, brasileiro, solteiro, nascido em
16 de fevereiro de 1945 em Salvador (BA), filho de Carlos Gentil
Pereira e Francisca das Chagas Pereira. (1974)

28. Dinaelza Santana Coqueiro, brasileira, casada, nascida em
22 de março de 1949 em Vitória da Conquista (BA), filha de Antonio
Pereira de Santana e Jumília Soares Santana. (1973)
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29. Dinalva Oliveira Teixeira, brasileira, casada, nascida em 16
de maio de 1945 em Castro Alves (BA), filha de Viriato Augusto
Oliveira e Elza Conceição Bastos. (1973)

30. Divino Ferreira de Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 12
de setembro de 1942 em Caldas Novas (GO), registrado em Mossa
medes (GO), filho de José Ferreira de Souza e Maria Gomes de Souza.
(1973)

31. Durvalino de Souza, brasileiro, filho de José Porfírio de
Souza. (1973)

32. Edgar de Aquino Duarte, brasileiro, solteiro, nascido em 28
de fevereiro de 1941 em Bom Jardim (PE), filho de José Geraldo
Duarte e Maria Francisca Duarte. (1973)

33. Edmur Péricles Camargo, brasileiro, solteiro, nascido em 4
de setembro de 1914 em São Paulo (SP), filho de Tomás Benedito
Moura Camargo e Maria da Penha Amaral Vilaça. (1975)

34. Eduardo Collier Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 5 de
dezembro de 1948 em Recife (PE), filho de Eduardo Collier e Rizoleta
Meira. (1974)

35. Eleni Telles Pereira Guariba, brasileira, casada, nascida em
13 de março de 1941 em Bebedouro (SP), filha de Isaac Ferreira
Caetano e Pascoalina Alves Ferreira. (1971)

36. Elmo Corrêa, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de abril de
1946 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Edgar Correa e Irene Guedes
Correa. (1974)

37. Elson Costa, brasileiro, casado, nascido em 26 de agosto de
1913 em Prata (MG), filho de João Soares da Costa e Maria Novais
Costa. (1975)

38. Enrique Ernesto Ruggia, argentino, nascido em 25 de julho
de 1955 em Comentes (ARG.), filho de Atílio Carlos Ruggia e Ana
Violeta Bambula Ruggia. (1974)

39. Ezequias Bezerra da Rocha, brasileiro, casado, nascido em
24 de dezembro de 1944 em João Pessoa (PB), filho de Simplício
Bezerra da Rocha e Antonia Bulhões Bezerra. (1972)
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40. Félix Escobar Sobrinho, brasileiro, nascido em 23 de março
de 1923 em Miracema (RJ), filio de José Escobar Sobrinho e Emilici
Gomes Escobar. (1971)

41. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, brasileiro, casado,
nascido em 20 de fevereiro de 1948 em Recife (PE), filho de Lincoln
de Santa Cruz Oliveira e Elzita Santos de Santa Cruz Oliveira. (1974)

42. Francisco Manoel Chaves (ou José Francisco Chaves), bra
sileiro, morou na região de Caianos. (1972)

43. Gilberto Olímpio Maria, brasileiro, casado, nascido em 11 de
março de 1942 em Mirassol (SP), filho de Antonio Olímpio Maria e
Rosa Cabello Maria. (1973)

44. Guilherme Gomes Lund, brasileiro, solteiro, nascido em 11
de julho de 1947 no Rio de Janeiro (RJ), filho de João Carlos Lund e
Júlia Gomes Lund. (1973)

45. Helenira Rezende de Souza Nazareth, brasileira, solteira,
nascida em 19 de janeiro de 1944 em Cerqueira Cezar (SP), filha de
Adalberto de Assis Nazareth e Euthalia Rezende de Souza Nazareth.
(1972)

46. Hélio Luiz Navarro de Magalhães, brasileiro, solteiro, nas
cido em 23 de novembro de 1949 no Rio de Janeiro (RJ), filho de
Gérson Menezes Magalhães e Carmem Navarro de Magalhães. (1974)

47. Hiran de Lima Pereira, brasileiro, casado, nascido em 3 de
outubro de 1913 em Caicó (RN), filho de Hilário Amâncio Pereira e
Maria Marieta de Lima Pereira. (1975)

48. Honestino Monteiro Guimarães, brasileiro, casado, nascido
em 28 de março de 1947 em Itaberaí (GO), filho de Benedito Guima
rães e Maria Rosa Leite Guimarães. (1973)

49. Humberto Albuquerque Câmara Neto, brasileiro, solteiro,
nascido em 28 de maio de 1947 em Campina Grande (PB), filho de
Roberto Alves Câmara e Marilene de Sá Leitão Câmara. (1973)

50. Idalísio Soares Aranha Filho, brasileiro, casado, nascido em
27 de agosto de 1947 em Rubim (MG), filho de Idalísio Soares Aranha
e Aminthas Rodrigues Pereira. (1972)
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51. Ieda Santos Delgado, brasileira, solteira, nascida em 9 de
julho de 1945 no Rio de Janeiro (RJ), filha de Odorico Arthur Delgado
e Eunice Santos Delgado. (1974)

52. Ísis Dias de Oliveira, brasileira, casada, nascida em 29 de
agosto de 1941 em São Paulo (SP), filha de Edmnndo Dias de Oliveira
e Felícia Mardini de Oliveira. (1972)

53. Issami Nakamura Okano, brasileiro, nascido em 23 de no
vembro de 1945 em Cravinhos (SP) filho de Hideo Okano e Sadae
Nakamura. (1974)

54. Itair José Veloso, brasileiro, casado, nascido em 10 de junho
de 1930 em Minas Gerais, filho de Sebastião Veloso e Zulmira
Veloso. (1975)

55. Ivan Mota Dias, brasileiro, solteiro, nascido em 29 de outu
bro de 1942 em Passa Quatro (MG), filho de Lucas de Souza Dias e
Nair Mota Dias. (1971)

56. Jaime Amorim Miranda, brasileiro, casado, nascido em 18
de junho de 1926 em Maceió (AL), filho de Manoel Simplício de
Miranda e Hermé Amorim de Miranda. (1973)

57. Jaime Petit da Silva, brasileiro, casado, nascido em 18 de
junho de 1945 em Iacanga (SP), fiho de José Bernardino da Silva e
Julieta Petit da Silva. (1973)

58. J ana Moroni Barroso, brasileira, solteira, nascida em 10 de
junho de 1948 em Fortaleza (CE), filha de Benigno Girão Barroso e
Cirene Moroni Barroso. (1974)

59. João Alfredo Dias, brasileiro, nascido em 23 dejunho de 1932
em Sapé (PB), filho de Alfredo misses Gonçalo e Amélia Gonçalo Dias,
sapateiro e trabalhador do campo. (1964)

60. João Batista Rita, brasileiro, casado, nascido em 24 de junho
de 1948 em Braço Norte (SC), filho de Graciliano Mignel Rita e Aracy
Pereira Rita. (1973)

61. João Carlos Haas Sobrinho, brasileiro, nascido em 24 de
junho de 1941 em São Leopoldo (RS), filho de Idelfonso Haas e Uma
Haas. (1972)
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62. João Gualberto Calatrone, brasileiro, nascido em 7 dejanei
ro de 1951 em Nova Venécia (ES), filho de Clotildio Calatrone e Osória
Calatrone. (1974)

63. João Leonardo da Silva Rocha, brasileiro, nascido em Salva
dor (BA), filho de Mário Rocha e Maria Natália da Silva Rocha. (1974)

64. João Massena Melo, brasileiro, casado, nascido em 18 de
agosto de 1919 em Palmares (PE), filho de Sebastião Massena Melo
e Olímpia Melo Maciel. (1974)

65. Joaquim Pires Cerveira, brasileiro, casado, nascido em 14
de dezembro de 1923, em Santa Maria (RS), filho de Marcelo Pires e
Auricela Goulart Cerveira. (1973)

66. Joel José de Carvalho, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de
julbo de 1948 em Muriaé (MG), filho de Ely José de Carvalho e Esther
José de Carvalho. (1974)

67. J oel Vasconcelos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 9 de
agosto de 1949 em Nazaré (BA), filho de João Vicente Vasconcelos
Santos e Elza Joana dos Santos. (1973)

68. Jorge Leal Gonçalves Pereira, brasileiro, nascido em 25 de
dezembro de 1938 em Salvador (BA), filho de Enéas Gonçalves
Pereira e Rosa Leal Gonçalves Pereira. (1970)

69. Jorge Oscar Adur, (padre) argentino, nascido em Nogoya,
província de Entreiros. (1978)

70. José Huberto Bronca, brasileiro, nascido em 8 de setembro
de 1934 em Porto Alegre (RS), filho de Huberto Atteo Bronca e
Ermelinda Mazaferro Bronca. (1974)

71. José Lavechia, brasileiro, nascido em 25 de maio de 1919 em
São Paulo (SP), filho de Leo Lavechia e Felícia Mateus Lavechia.
(1974)

72. José Lima Piauhy Dourado, brasileiro, nascido em 24 de
março de 1946 em Barreiras (BA), filho de Pedro Piauhy Dourado e
Aníta Lima Piauhy Dourado. (1974)

73. José Maria Ferreira Araújo, brasileiro, casado, nascido em
6 de junho de 1941 no Ceará, filho de José Alexandre de Araújo e
,Maria da Conceição Ferreira de Araújo. (1970)
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74. José Maurílio Patrício, brasileiro, nascido em 1943 em Santa
Tereza (ES), filho de Joaquim Patrício e Isaura de Souza Patrício.
(1974)

75. José Montenegro de Lima, brasileiro, solteiro, nascido em
1948 no Ceará. (1975)

76. José Porfirio de Souza, brasileiro, casado, nascido em 27 de
julho de 1912 em Pedro Afonso (GO). (1973)

77. José Roman, brasileiro, nascido em 4 de outubro de 1926 em
São Paulo (SP). (1974)

78. José Toledo de Oliveira, brasileiro, nascido em 17 de julho
de 1941 em Uberlândia (MG), filho de José Sebastião de Oliveira e
Adaide de Toledo de Oliveira. (1972)

79. Kléber Lemos da Silva, brasileiro, nascido em 21 de maio de
1942 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Norival Euphrosino da Silva e
Karitza Lemos da Silva. (1972) .

80. Libero Giancarlo Castiglia, italiano, nascido em 4 de julho
de 1944 em Corenza, filho de Luigi Castiglia e Elena Gibertiui
Castiglia. (1973)

81. Lourival de Moura Paulino, brasileiro, nascido em Xambioá
(TO), filho de Joaquim Moura Cambino e Jardilina Santos Moura.
(1974)

82. Lúcia Maria de Souza, brasileira, solteira, nascida em 22 de
junho de 1944 em São Gonçalo (RJ), filha de José Augusto de Souza
e Jovina Ferreira. (1973)

83. Lúcio Petit da Silva, brasileiro, nascido em 1Q de dezembro
de 1941 em Piratininga (SP), filho de José Bernardino da Silva Júuior
e Julieta Petit da Silva. (1973)

84. Luís Eurico Tejera Lisbôa, brasileiro, casado, nascido em 29
de janeiro de 1948 em Porto Uuião (SC), filho de Eurico Siqueira
Lisbôa e Clélia Tejera Lisbôa. (1972)

85. Luís Inácio Maranhão Filho, brasileiro, casado, nascido em
25 de janeiro de 1921 em Natal (RN), filho de LuísInácio Maranhão
e Maria Salmé Maranhão. (1974)
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86. Luiz Almeida Araújo, brasileiro, nascido em 27 de agosto de
1943 em Anadia (AL), filho de João Rodrigues de Araújo e Maria José
Mendes de Almeida. (1971)

87. Luiz René Silveira e Silva, brasileiro, solteiro, nascido a 15
de julho de 1951 no Rio de Janeiro (RJ), filho de René de Oliveira e
Silva e Lulita Silveira e Silva. (1974)

88. Luiz Vieira de Almeida, brasileiro, casado, com um filho,
morava em Bocaba. (1973)

89. LuizaAugusta Garlippe, brasileira, solteira, nascida a 16 de
outubro de 1941 em Araraquara (SP), filha de Armando Garlippe e
Durvalina Santomo. (1974)

90. Manoel Alexandrino, brasileiro, nascido na Paraíba, morava
no Engenho de Maraú. (1974).

91. Manuel José Nurchis, brasileiro, nascido em 19 de dezembro
de 1940 em São Paulo (SP), filho de José Francisco Nurchis e Rosalina
Carvalho Nurchis. (1972)

92. Márcio Beck Machado, brasileiro, nascido em 14 de dezem
bro de 1943 em São Paulo (SP), filho de Otávio Menezes Machado e
Edna Beck Machado. (1973)

93. Marco Antônio Dias Batista, brasileiro, solteiro, nascido em
7 de agosto de 1954 em Sorocaba (SP), filho de Waldomiro Dias
Batista e Maria de Campos Batista. (1970)

94. Marcos José de Lima, brasileiro, nascido no Espírito Santo,
ferreiro. (1973)

95. Maria Augusta Thomaz, brasileira, solteira, nascida em 14
de novembro de 1947 em Leme (SP), filha de Aniz Thomaz e Olga
Michael Thomaz. (1973)

96. Maria Célia Corrêa, brasileira, nascida em 30 de abril de 1945
no Rio de Janeiro (RJ), filha de Adgar Corrêa e 1rene Corrêa. (1974)

97. Maria Lúcia Petit da Silva, brasileira, solteira, nascida a 20
de março de 1950 em Agudos (SP), filha de José Bernardino da Silva
Júnior e Julieta Petit da Silva. (1972)

98. Mariano Joaquim da Silva, brasileiro, casado, nascido a 2 de
maio de 1930 em Timbaúba (PE), filho de Antouio Joaquim da Silva
e Maria Joana Conceição. (1970)
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99. Mário Alves de Souza Vieira, brasileiro, casado, nascido a
14 e fevereiro de 1923 em Santa Fé (BA), filho de Romualdo Leal
Vieira e Julieta Alves de Souza Vieira. (1970)

100. Mauricio Grabois, brasileiro, casado, nascido em 2 de ou
tubro de 1912 em Salvador (BA), filho de Agostim Grabois e Dora
Grabois. (1973)

101. Miguel Pereira dos Santos, brasileiro, nascido em 12 de
julho de 1943 em Recife (PE), filho de Pedro Francisco dos Santos e
Helena Pereira dos Santos. (1972)

102. Nelson de Lima Piauhy Dourado, brasileiro, nascido em 3
de maio de 1941 em Jacobina (BA), filho de Pedro Piauhy Dourado e
Anita Lima Piauhy Dourado. (1974)

103. Nestor Veras, brasileiro, nascido em 19 de maio de 1915 em
Ribeirão Preto (SP), filho de Manoel Veras e Pilar Velasques. (1975)

104. Noberto Armando Habeger, argentino, jornalista, passa
porte com nome de Hector Estevan Cuello. (1978)

105. Onofre Pinto, brasileiro, nascido em 26 de janeiro de 1937 em
Jacupiranga (SP), filho de Júlio Rosário e Maria Pinto Rosário. (1974)

106. Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, brasileiro, casado,
nascido em 14 de janeiro de 1915 em Santa Tereza (ES), filho de
Orlando da Silva Rosa Bonfim e Maria Gasparini Bonfim. (1974)

107. Orlando Momente, brasileiro, casado, nascido em 10 de
outubro de 1933 em Rio Claro (SP), filho de Álvaro Momente e
Antonia Rivelino Momente. (1973)

108. Osvaldo Orlando da Costa, brasileiro, nascido em 27 de
abril de 1938 em Passa Quatro (MG), filho de José Orlando da Costa
e Rita Orlando dos Santos. (1974)

109. Paulo César Botelho Massa, brasileiro, solteiro, nascido em
5 de outubro de 1945 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Cristovam
Sanches Massa e Laís Maria Botelho Massa. (1972)

110. Paulo Costa Ribeiro Bastos, brasileiro, nascido em 16 de
fevereiro de 1945 em Juiz de Fora (MG), filho de Othon Ribeiro Bastos
e Maria do Carmo Costa Bastos. (1972)

111. Paulo de Tarso Celestino da Silva, brasileiro, nascido em
26 de maio de 1944 em Morriuhos (GO), filho de Pedro Celestino da
Silva Filho e Zuleika Borges Pereira Celestino. (1971)
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112. Paulo Mendes Rodrigues, brasileiro, nascido em 25 de
setembro de 1931 em Cruz Alta (RS), filho de Francisco Alves Rodri
gues e Otília Mendes Rodrigues. (1973)

113. Paulo Roberto Pereira Marques, brasileiro, nascido em 14
de maio de 1949, em Pains (MG), filho de Sílvio Marques Carrilho e
Maria Leonor Pereira Marques. (1973)

114. Paulo Stuart Wright, brasileiro, casado, nascido em 2 de
julho de 1933 em Herval D'Oeste (SC), filho de Lathan Ephraim
Wright e Maggie Belle Wrigth. (1973)

115. Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, brasileiro, solteiro,
nascido em 19 de março de 1947 em Belo Horizonte (MG), filho de
Pedro Alexandrino de Oliveira e Diana Piló de Oliveira. (1974)

116. Pedro Inácio de Araújo, brasileiro, morava em Miriri (PB).
(1974)

117. Ramires Maranhão do Valle, brasileiro, nascido em 2 de
novembro de 1950 em Recife (PE), filho de Francisco Clóvis Marques
do Valle e Agricola Maranhão do Valle. (1973)

118. Rodolfo de Carvalho Troiano, brasileiro, nascido em 1950
em Juiz de Fora (MG), filho de Rodolfo Troiano e Geny de Carvalho
Troiano. (1974)

119. Rosalindo Souza, brasileiro, nascido em 2 de janeiro de
1940 em Caldeirão Grande (BA), filho de Rosalvo Cypriano Souza e
Lindaura Correira de Souza. (1973)

120. Rubens Beirodt Paiva, brasileiro,casado, nascido em 26 de
setembro de 1929 em Santos (SP), filho de Jaime de Almeida Paiva e
Aracy Beirodt Paiva. (1971)

121. Ruy Frazão Soares, brasileiro, casado, nascido em 4 de
outubro de 1941 em São Luís (MA), filho de Mário da Silva Soares e
Alice Frazão Soares. (1974)

122. Ruy Carlos Vieira Berbert, brasileiro, solteiro, nascido em
16 de dezembro de 1947 em Regente Feijó (SP), filho de Ruy Thales
Jaccond Berbert e Otilia Vieira Berbert. (1972)
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123. Sérgio Landulfo Furtado, brasileiro, solteiro, nascido em
24 de maio de 1951 em Serrinha (BA), filho de George Furtado e Diva
Furtado. (1972)

124. Stuart Edgar Angel Jones, brasileiro, casado, nascido em
11 dejaneiro de 1946 em Salvador (BA), filho de NormanAngel Jones
e Zuleika Angel Jones. (1971)

125. Suely Yumiko Kamayana, brasileira, solteira, nascida em
25 de maio de 1948 em Coronel Macedo (SP). (1973)

126. TeIma Regina Cordeiro Corrêa, brasileira, casada, nascida
em 23 de julho de 1947 no Rio de Janeiro (RJ), filha de Luiz Durval
Cordeiro e Celeste Durval Cordeiro. (1974)

127. Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto, brasileiro, casa
do, nascido em l' de julho de 1937 em Patintins (AM), filho de Toga
Meirelles e Maria Garcia Meirelles. (1974)

128. Tobias Pereira Júnior, brasileiro, nascido em 16 de novem
bro de 1949 no Rio de Janeiro (RJ), filho de Tobias Pereira e Emilia
Barreto Pereira. (1974)

129. Virassu de Assis Batista, brasileiro, solteiro, nascido em 5
de abril de 1952 em Itapicuru (BA), filho de Francisco de Assis Batista
e Adinalva Dantas Batista. (1974)

130. Vandick Reidner Pereira Coqueiro, brasileiro, casado, nas
cido em 9 de dezembro de 1949 em Boa Nova (BA), filho de Arnóbio
Santos Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1974)

131. Virgilio Gomes da Silva, brasileiro, casado, nascido em 15
de agosto de 1933 em Sitio Novo (Santa Cruz-RN), filho de Arnóbio
Santos Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1969)

132. Vitorino Alves Moitinha, brasileiro, solteiro, nascido em 3
de janeiro de 1949 na Bahia, filho de Isaú Lopes Moitinha e Yolinda
Alves Moitinha. (1973)

133. Walquíria Manso Costa, brasileira, casada, nascida em 2
de agosto de 1947, filha de Edwin Costa e Odete Manso Costa. (1974)

134. Válter de Souza Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 24
de setembro de 1924 em Teôfilo Otoni (MG), filho de Benedito Ribeiro
e Maria Natalícia de Souza Ribeiro. (1974)
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135. Wálter Ribeiro Novaes, brasileiro, casado, nascido na Ba
hia, filho de Arlindo Ribeiro e Maria Rosalinda Ribeiro. (1971)

136. Wilson Silva, brasileiro, casado, nascido em 21 de abril de
1942 em São Paulo (SP), filho de João Silva e LígiaVilaça Silva. (1974)

ANEXO II

Tabela Para Cálculo da Indenização

(Art. 5º)

Idade na data do
desaparecimento

Expectativa média de sobrevida
Homens Mulheres

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65

45,74
41,37
37,12
32,96
28,93
25,06
21,37
17,90
14,66
11,67

50,75
46,10
41,53
37,06
32,70
28,45
24,38
20,45
16,73
13,27

LEI Nº 9.141, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios dos Transportes e do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, créditos adicionais no montante de
R$ 5.581.815,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE\ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
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do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 2.520.811,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e
onze reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no Anexo H desta lei.

Art. 3' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 3.061.004,00 (três milhões,
sessenta e um mil e quatro reais), para atender à programação
constante do Anexo IH desta lei.

Art. 4' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme indi
cado no Anexo IV desta lei.

Art. 5' Em decorrência da abertura do crédito especial, é alte
rada a receita do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, na
forma do Anexo V, desta lei.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados noDO de 8.12.1995, págs. 20233/20235.

LEI N' 9.142, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite
de R$ 78.300.000,00.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 78.300.000,00
(setenta e oito milhões e trezentos mil reais), para atender à progra
mação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 7 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados noDO de 8.12.1995, pág. 20236.

LEI N' 9.143, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a assunção, pela União, de
operações decrédito contratadas pela Compa
nhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE)
junto a bancos franceses, bem como de obri
gações previstas nos respectivos contratos co
merciais, firmados para o financiamento da
construção da Usina Termelétrica de Can
diota lI! - Unidade 1.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É a União autorizada a assumir as obrigações decorren
tes dos contratos firmados pela Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE) com o Banque De Paris Et Des Pays Bas e o Banque
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Française du Commerce Exterieur, registrados no Banco Central do
Brasil sob os nOs 111/01134 e 111/01135, bem como as obrigações
estipuladas nos respectivos contratos comerciais firmados com a Gec
Alsthom, cujos recursos, bens e serviços destinam-se ao Projeto de
Construção da Usina Termelétrica de Candiota IH - Unidade 1.

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
a Secretaria do Tesouro Nacional negociarão os ajustes e as condições
da assunção, de forma a adequar as obrigações contratuais às modi
ficações que serão introduzidas no projeto original.

Art. 2º É a União autorizada a receber em pagamento do crédito
decorrente da assunção das obrigações da CEEE os equipamentos já
adquiridos para a Usina Termelétrica de Candiota HI, bem como
outros bens e direitos de propriedade da referida empresa em valor
suficiente para a liquidação do montante das obrigações que serão
objeto de assunção inclusive juros e demais encargos, que serão
precedidos de avaliação na forma que dispuser o regulamento.

Art. 3º Os bens e direitos recebidos pela União na forma previs
ta no artigo anterior poderão ser utilizados em futuro aumento do
capital social da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).

Art. 4º Os direitos e obrigações referidos no art. 1º serão inte
gralmente assumidos pela União na data da assinatura do termo de
renúncia pela CEEE, a seu favor, da autorização para a construção
da UTE de Candiota HI - Unidade 1, condicionada resolutivamente
à transferência definitiva da responsabilidade pela execução e opera
ção da usina para a iniciativa privada, inclusive a formalização do
respectivo contrato de concessão.

Art. 5º Esta. lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
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LEI Nº 9.144, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995

Prorroga a vigência da Lei n'l8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados (lPD na aquisição de cauomóoeis para
utilização no transporte autõnamodepassageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência
física, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º A Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar
até 31 de dezembro de 1996.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.145, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$
37.936.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplemen
tar no valor de R$ 37.936.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e
trinta e seis mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro.

Art. 3º Em decorrência do estabelecido nesta lei, é alterada a
receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo, conforme
indicado no Anexo II desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1995, págs. 20509/20510.

LEI Nº 9.146, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito especial
até o limite deR$ 860.000, 00, para ostíns que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
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Ministério daAeronáutica, crédito especial até olimite de R$ 860.000,00
(oitoceutos e sessenta mil reais), para atender à programação cons
tante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 14.12.1995, págs. 20897/20898.

LEI N" 9.147, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Senado Federal, crédito especial
até o limite de R$ 12.532.789,00, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite de
R$ 12.532.789,00 (doze milhões, quinhentos e trinta e dois mil,
setecentos e oitenta e nove reais), para atender à programação cons
tante do Anexo I desta lei, no montante especificado.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
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recursos diretamente arrecadados - Recursos do Tesouro, na forma
do Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, págs. 20898120899.

LEI N' 9.148, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de R$ 979.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 979.000,00
(novecentos e setenta e nove mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.

Art. 3' Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Câmara dos Deputados, na forma do Anexo II desta lei.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, págs. 20899/20900.

LEI N' 9.149, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de R$ 4.800.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Câmara do Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pág. 20900.
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LEI Nº 9.150, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 2.130.666,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 2.130.666,00
(dois milhões, cento e trinta mil, seiscentos e sessenta e seis reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
do próprio órgão, indicadas no Anexo II desta lei, no montante
especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
'MARco ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pãge. 20900/20901.

LEI Nº 9.151, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 3. 696.853, 00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 3.696.853,00
(três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinqüenta
e três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pág. 20901.

LEI Nº 9.152, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 15.000.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 15.000.000,00

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasllia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.



5331

(quinze milhões de reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados e do cancelamento parcial de re
cursos da reserva de contingência.

Art. 3" Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, pég. 20902.

LEI N" 9.153, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal a União. em favor do Mi
nistério da Justiça. crédito suplementar no
valor de R$ 8.000.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei;

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$8.000.000,00
(oito milhões de reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.

Art. 3Q Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1995, págs. 20902120903.

LEI NQ 9.154, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor deEn
cargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valordeR$1.022.024.964,OO,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Minis
tério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.022.024.964,00
(um bilhão, vinte e dois milhões, vinte e quatro mil e novecentos e
sessenta e quatro reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo
II desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21057/21058.

LEI Nº 9.155, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios da Ciência e Tecnologia e dos
Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 6.559.490,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios da Ciência e Tecnologia e dos Transportes, crédito suple
mentar no valor de R$ 6.559.490,00 (seis milhões, quinhentos e
cinqüenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação de dotações orçamentárias indicadas
no Anexo II desta lei.
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Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, é alte
rada a receita da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na forma
do Anexo III desta lei.

Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21058/21059.

LEI N" 9.156, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Jus
tiça do Distrito Federal e dos Territórios, cré
dito especial até o limite de R$ 3.160.873,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial até o
limite de R$ 3.160.873,00 (três milhões, cento e sessenta mil, oitocen
tos e setenta e três reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.
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Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 15.12.1995, pág. 21060.

LEI W 9.157, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do extinto Ministério do Bem-Es
tar Social. crédito suplementar no valor de
R$ 251.880,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Social, crédito suple
mentar no valor de R$ 251.880,00 (duzentos e cinqüenta e um mil e
oitocentos e oitenta reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de cancelamento parcial de dotações consiguadas
no vigente orçamento, na forma do Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Q da Independênicia e 107Q

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, pág. 21061.
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LEI N' 9.158, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça do
Trabalho e da Justiça do DistritoFederal e dos
Territórios, crédito suplementar no valor de
R$ 1.233.880,00, para os fins que especifica.

O VICE.PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aOS orçamentos
da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
do Trabalho e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 1.233.880,00 (um milhão, duzentos e
trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais), para atender às progra
mações constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21061/21063.

LEI N' 9.159, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Se
nado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 3.637.058,00, para os fins que específica.

O VICE.PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 3.637.058,00
(três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cinqüenta e oito reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
do próprio órgão, indicadas no Anexo II desta lei no montante espe
cificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1995, págs. 21063/21064.

LEI N' 9.160, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Extingue dois cargos de Avaliador Judi
cial da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' São extintos, na Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, dois cargos de Avaliador Judicial, criados pela Lei
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n" 3.754, de 14 de abril de 1960 (Lei de Organização Judiciária do
Distrito Federal),

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

LEI NO 9.161, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Estado
Maior das Forças Armadas e do Ministério
da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$128.594.341,OO, para os fins que espe
cifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 128.594.341,00 (cento e vinte e oito
milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e
um reais), para atender à programação constante dos Anexos I a VI
desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos VII
a IX desta lei; e
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II - do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Te
souro e diretamente arrecadados do Tesouro e de outras fontes,
constantes dos Anexos X a XII desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 15.12.1995, pãgs.
21273121277.

LEI Nº 9.162, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Educação e do Desporto, crédito suple
mentar no valor de R$ 513.902.899,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 513.902.899,00 (quinhentos e treze milhões, novecentos e dois
mil, oitocentos e noventa e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):53ül-5462, dez. 1995.



5340

Art. 3" Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das unidades orçamentárias da Administração indireta,
conforme indicadas no Anexo II desta lei.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 15.12.1995, págs.
21277/21340.

LEI N" 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)

Autoriza a criação desubsidiária da Cen
trais Elétricas Brasileiras 8A. (Eletrobrás), e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) é au
torizada a criar empresa subsidiária mediante cisão da Light Serviços
de Eletricidade S.A., para efeito de implementação da desestatização
desta última.

Art. 2" O capital social da nova sociedade será integralizada,
substancialmente, com os bens, créditos e outros direitos integran
tes do patrimônio da sociedade cindida, titulados junto à Eletro
paulo - Eletricidade de São Paulo S.A., observando-se, a respeito, o
disposto na Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(*) Republicada no DO de 22.12.1995 (pág. 5703 deste volume).
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Art. 3º A sociedade resultante da cisão terá por objeto social
principal a participação no capital social da Eletropaulo - Eletrici
dade de São Paulo S.A. e de outras sociedades, podendo, inclusive,
gerir bens,efetuar investimentos e prestar serviços a controladas,
coligadas ou a terceiros.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

LEI Nº 9.164, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito suple
mentar no valor de R$ 50.147.378,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 50.147.378,00 (cinqüenta milhões, cento e quarenta e sete mil,
trezentos e setenta e oito reais), para atender à programação cons
tante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão:

I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo Ir
desta lei;
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U - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arre
cadados constantes dos Anexos Iíl e IV desta lei; e

Hl - do ingresso de operação de crédito interna.

Art. 3º Em decorrência do art. 1º, são alteradas as receitas da
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica e do Fundo
Aeronáutico.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados naDO de 20.12.1995, págs. 21506/21507.

LEI Nº 9.165, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera o art. 11Oda Lei n' 8.443, de 16
dejulho de1992 - Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eU sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º O art. 110 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 - Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, alterado o inciso IV e
acrescido de parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 110.

IV - provimento dos cargos em comissão e funções de
confiança por servidores do quadro de pessoal, exceto quanto aos
Gabinetes de Ministro, do Procurador-Geral e de Auditor em
relação a um Oficial de Gabinete e a um Assistente, que serão de
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livre escolha da autoridade, obedecidos os requisitos legais e
regimentais;

Parágrafo único. É vedada a nomeação, para cargos em
comissão, e a designação, para funções de confiança, de cônjuge,
companheiro ou parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau, de ministro, auditor ou membro
do Ministério Público junto ao Tribunal, em atividade ou aposen
tados há menos de cinco anos, exceto se admitidos no quadro
próprio de pessoal mediante concurso público."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Cria Gratificação Temporária devida
aos servidores ocupantes do cargo de Patru
lheiro Rodoviário Federal e dá outras provi
dências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É instituída Gratificação Temporária devida aos ocu
pantes do cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo será paga no percen
tual de 140% (cento e quarenta por cento), calculada sobre o venci
mento básico, efetivamente pago, dos servidores referidos no caput,
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observado o disposto no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

§ 2" A gratificação será paga em conjunto, de forma não cumu
lativa com a Gratificação de Atividade Executiva de que trata a Lei
Delegada nQ 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 3Q A gratificação instituída por esta lei cessará com a aprova
ção do plano de carreira dos servidores de que trata este artigo.

Art. 2Q O disposto nesta lei aplica-se aos proventos da inativi
dade e às pensões decorrentes de falecimento do servidor ocupante de
cargo de Patrulbeiro Rodoviário Federal.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

LEI NO 9.167, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério das Relações Exteriores, crédito
especial até o limite de R$ 768.600,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério das Relações Exteriores, crédito especial até o limite de
R$ 768.600,00 (setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2º Os recurso necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
do próprio órgão, indicada ano Anexo II desta lei, no montante
especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21625/21626.

LEI Nº 9.168, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Tribunal
de Contas da União, crédito suplementar no
valor de R$ 685.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPULICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1e É o Poder Executivo autorizado a abir ao orçamento da
União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do Tribunal
de Contas da União, crédito suplementar no valor de R$ 685.000,00
(seiscentos e oitenta e cinco mil reais), para atender a programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"

da Repúbllica.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pég. 21627.

LEIN"9.169,DE 20DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério do Tra
balho, crédito suplementar no valor de
R$ 9.459.026,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 9.459.026,00 (nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e
nove mil, vinte e seis reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995,págs. 21627/21628.
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LEI N' 9.170, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Senado
Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 5.200.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Senado
Federal, crédito suplementar no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco
milhões e duzentos mil reais), para atender às programações cons
tantes do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21629.

LEI N' 9.171, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Trabalho,
crédito supkmEninr 1W oolor de R$ 3.000.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indi
cadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21630.

LEI N' 9.172, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Senado Federal, crédito suplementar no ua
lor deR$1.101.477,OO,para os fins que espe
cifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 1.101.477,00
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(um milhão, cento e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
I desta lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21631.

LEI N" 9.173, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 2.539.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 2.539.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.

Art. 3" Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Câmara dos Deputados, na forma do Anexo II desta lei.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, págs. 21631/21632.

LEI Nº 9.174, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até o limite de R$ 10.995.803,00, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 10.995.803,00 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e três reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da reserva de contingência, conforme indi
cado no Anexo II desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21632.
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LEI N" 9.175, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Aeronáutica, crédito suplementar
no valor de R$ 28.950.416, 00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 28.950.416,00 (vinte e oito milbões, novecentos e cinqüenta mil,
quatrocentos e dezesseis reais), para atender à programação constan
te do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 1070

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21632121634.

LEI N" 9.176, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Aeronáutica, crédito suplementar
no vo1or de R$ 5.093.316,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamen
to Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 5.093.316,00 (cinco milhões, noventa e três mil, trezentos
e dezesseis reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios
indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 21.12.1995, págs. 21634/21635.

LEI NO 9.177, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 763.693,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. ]O É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 763.693,00

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.11:5301-5462, dez. 1995.



5353

(setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e três reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 3" Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21635,

LEI N" 9.178, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério de Minas
e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 2.162.396,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suple
mentar no valor de R$ 2.162.396,00 (dois milhões, cento e sessenta e
dois mil, trezentos e noventa e seis reais), para atender à programação
constante dos Anexos I a IV desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
indicadas nos Anexos V e VI, e do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados, ficando, em decorrência, alterada a receita
do Departamento Nacional de Produção Mineral, na forma do Anexo
VII desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pégs. 21635/21637.

LEI N' 9.179, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 299.936,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 299.936,00
(duzentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e seis reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21637/21638.

LEI N" 9.180, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédi
to especial até o limite de R$ ao. 000,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. ]O É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para atender à programação constan
te do Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações constantes do
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21638.
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LEI NO 9.181, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor de R$ 496.000,06, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 496.000,00
(quatrocentos e noventa e seis mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos oriundos do excesso
de arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

o anexo está publicado no DO de 21.12.1995, pégs. 21638/21639.

LEI Nº 9.182, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito suplemen
tar no valor de R$ 580.338,00, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamen
to Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 580.338,00 (quinhentos e oitenta mil, trezentos e trinta e
oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 3º Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Fundação Roquette Pinto, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21639.

LEI Nº 9.183, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Administração Federal e Iie
forma do Estado, crédito suplementar no va
lordeR$ 314.606,00, para os fins que especi
fica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor de R$ 314.606,00 (trezentos e quatorze mil,
seiscentos e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 3' Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21639/21640.

LEI N' 9.184, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em Iaoor do
Ministério da JustiçaJ crédito suplementar
no valor de R$ 474.717,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
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Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 474.717,00
(quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezessete reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 32 Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21640.

LEI Nº 9.185, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suple
mentar no valor de R$ 200.000.000,00, para
os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamen
to Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da anulação de dotação orçamentária indicada no Anexo
H desta lei;

H - e do excesso de arrecadação da Cota-Parte do Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante indicado no Anexo IH
desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, págs. 21641J21642.

LEI N' 9.186, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e As
sistência Social, crédito suplementar no va
lor de R$ 836.400.000,00, para os fins que
específica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
snplementar no valor de R$ 836.400.000,00 (oitocentos e trinta e seis
milhões e qnatrocentos mil reais), para atender à programação cons
tante do Anexo I desta lei.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recei
taPatrimonial, indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21642121644.

LEI Nº 9.187, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Senado Federal, crédito especial até o limite
de R$ 28.600,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE\ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Senado Federal, crédito especial até o limite de R$ 28.600,00 (vinte e
oito mil e seiscentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"

da Republica.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, pág. 21644.
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LEI N· 9.188, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de R$ 1.328.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de
R$ 1.328.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei. .

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 3· Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na forma do Anexo
II desta lei.

Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1995, págs. 21644121645.
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LEI N· 9.189, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor deEn
cargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 43.354.580,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
FiscaI da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Minis
tério da Fazenda, crédito suplementar no vaIor de R$ 43.354.580,00
(quarenta e três milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, quinhen
tos e oitenta reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada no Anexo II
desta lei, no vaIor especificado.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 21.12.1995, págs. 21645/21646.
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LEI N· 9.190, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 34.464.311,00,
para 08 fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério do Trabalbo, crédito suplementar no valor de
R$ 34.464.311,00 (trinta e quatro milbões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e onze reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita do
Tesouro - Fonte 150, na forma do Anexo II desta lei, no montante
especificado.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados noDO de 21.12.1995, pág. 21646.
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LEI N' 9.191, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo abrir ao Or
çamento de Investimento, em favor de diver
sas empresas estatais, crédito suplementar
no valor de R$ 136.560.40S,OO, para os fins
que especifica.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento
de Investimento, aprovado pela (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
crédito suplementar no valor de R$ 136.560.408,00 (cento e trinta e
seis milhões, quinhentos e sessenta mil e quatrocentos e oito reais),
em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e geração
própria de recursos, conforme indicado nos Anexos H e IH desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 21.12.1995, págs. 21646/21647.

LEI N' 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera dispositivos da Lei n ~ 5.540, de 28
de novembro de 1968, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes unioersiui
rios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
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Art. l' O art. 16 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
com as alterações introduzidas pela Lei n' 6.420, de 3 de junho de
1977, e pela Lei n" 7.177, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar
com a seguinte redação:

«Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de uni
versidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades uni
versitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá ao seguinte:

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal
serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre
professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que
possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices
organízadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado
que englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a
votação uninominal;

H - os colegiados a que se refere o inciso anterior,
constituídos de representantes dos diversos segmentos da comu
nidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de
setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua
composição;

IH - em caso de consulta prévia à comunidade universi
tária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da insti
tuição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por
cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias;

IV - os Diretores de unidades universitárias federais
serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimen
tos dos incisos anteriores;

V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isola
do de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua
natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República,
escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo, observado o disposto nos incisos I, H e IH;

VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não
contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira
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ou que possuam título de doutor, em número suficiente para
comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docen
tes de outras unidades ou instituição;

VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos
isolados particulares serão escolhidos na forma dos respectivos
estatutos e regimentos;

VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido confor
me estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.

Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino
superior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se
refere este artigo, sendo permitidauma única recondução ao mesmo
cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos
estatutos ou regimentos, aprovado na forma da legislação vigente,
ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino."
Art. 2º A recondução prevista no parágrafo único do art. 16 da

Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, a que se refere o art. 1º desta
lei, será vedada aos atuais ocupantes dos cargos expressos no citado
dispositivo.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1977, e

7.177, de 19 de dezembro de 1983.
Brasília, 21 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

LEI Nº 9.193, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Fazen
da, créditos adicionais até o limite de R$
240.269.505,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
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Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nO 8.980, de 19 dejaneiro
de 1995), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 240.037.275,00 (duzentos e quarenta milhões, trinta e
sete mil, duzentos e setenta e cinco reais), para atender às programa
ções constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 232.230,00
(duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta reais), para atender à
programação constante do Anexo II desta lei.

Art. 3° Os recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:

I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo III
desta lei, nos montantes especificados;

II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores de
Fundos e Entidades da Administração Pública Federal indireta;

III - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados e outras fontes;

IV - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional;

V - da incorporação do excesso de arrecadação das receitas do
Tesouro Nacional.

Art. 4° Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da administração
indireta, conforme demonstrado no Anexo IV desta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21925/21930.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.11:5301-5462, dez. 1995.



5369

LEI NO 9.194, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministé
rio do Planejamento e Orçamento, créditos
adicionais no valor de R$ 1.012.942.216,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro
de 1995), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$ 937.942.216,00 (novecentos e
trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e
dezesseis reais), para atender às programações constantes do Anexo
I desta lei.

Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até olimite
de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), para atender
à programação constante do Anexo Il desta lei.

Art. 3° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo In
desta lei, no montante especificado;

Il - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
ordinários do Tesouro Nacional;

In - incorporação do excesso de arrecadação de recursos dire
tamente arrecadados de outras fontes;

IV - superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, dos Fundos e das Entidades da administração
indireta.
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Art. 4Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da administração
indireta, conforme demonstrado no Anexo IV desta lei.

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21930/21938.

LEI N" 9.195, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédi
to suplementar no valor de R$ 246.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3Q Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das diversas entidades da administração indireta, na
forma dos Anexos III e IV desta lei.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21938/21940.

LEI N' 9.196, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito suplemen
tar no valor deR$ 3.332.800,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamen
to Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 3.332.800,00 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil
e oitocentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei:

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados.

Art. 3' Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., na forma do Anexo
II desta lei:
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no no (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21940/21941.

LEI Nº 9.197, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos
adicionais até o limite de R$ 4.782.760,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 4.231.000,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.

Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indica
das no Anexo U desta lei, nos montantes especificados.

Art. 22 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 551.760,00
(quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e sessenta reais), para
atender à programação constante do Anexo UI desta lei.
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Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indica
das no Anexo IV desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21941121950.

LEI Nº 9.198, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 18.519.000,00,
para reforçodedotaçõesorçamentáriasconsig
nadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 18.519.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezenove
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21950/21951.

LEI NO 9.199, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estatais, crédito euplemen
tar no valor de R$799.754.098,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento

de Investimento, aprovado pela Lei nQ 8.980, de 19 dejaneiro de 1995,
crédito suplementar no valor de R$ 799.754.098,00 (setecentos e
noventa e nove milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil e noventa
e oito reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incor
poração de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme
indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21951/21957.
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LEI N· 9.200, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 2.119.000,00, para os fins que especi
fica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
especiaI até o limite de R$ 2.119.000,00 (dois milhões e cento e
dezenove mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenien
tes do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1994, na forma do Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 21958.
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LEI NO 9.201, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estatais, crédito especial no
valor de até R$ 11.915.890,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1º É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento de

Investimento, aprovado pela Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito especial no valor de até R$ 11.915.890,00 (onze milhões,
novecentos e quinze mil e oitocentos e noventa reais), em favor de
diversas empresas estatais, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação de dotações e da incorporação
de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme indica
do, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21958/21960.

LEI Nº 9.202, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça, crédito especial até o limite
deR$ 72.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21960/21961.

LEI Nº 9.203, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, créditos suplementares
no valor total de R$ 5.159.946,OO,para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
créditos suplementares no valor total de R$ 5.159.946,00 (cinco
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milhões, cento e cinqüenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis
reais), para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21961121963.

LEI N" 9.204, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e As
sistência Social, crédito suplementar no va
lor de R$ 9.718.009,00, para os fins que eepe
cifíca.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
suplementar no valor de R$ 9.718.009,00 (nove milhões, setecentos e
dezoito mil e nove reais), par atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 3' Em decorrência do disposto no art. l' são alteradas as
receitas do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo de Previ
dência e Assistência Social, na forma do Anexo III desta lei, nos
montantes especificados.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21963/21966.

LEI N' 9.205, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédi
to especial até o limite de R$ 4.814.690,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 4.814.690,00 (quatro milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos
e noventa reais) para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamen
te arrecadados.
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Art. 3' Em decorrência desta lei, são alteradas as receitas das
Unidades Orçamentárias da administração indireta, conforme indi
cado no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pãgs.
21966/21968.

LEI N' 9.206, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar TU) valor de R$ 319.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 319.000.000,00 (trezentos e dezenove milbões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execuçãodo disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos vinculados do Tesouro.

Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da
Fundação de Assistência ao Estudante, conforme indicado no Anexo
II desta lei.
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742da Independência e 1072

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 21968.

LEI N29.207, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 15.795.000,00, para os fins que especi
fica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos

da União (Lei n28.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de R$15.795.000,OO (quinze
milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamen
tárias indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21969/21972.

Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.ll:5301-5462, dez. 1995.
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LEI NO 9.208, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Exército, crédito suplementar
no valor de R$ 23.400.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor
de R$ 23.400.000,00 (vinte e três milhões e quatrocentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 21973.

LEI NO 9.209, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adl
cionaie no montante deR$7.421.116, 00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:53ül-5462, dez. 1995.
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 6.421.116,00 (seis milhões,
quatrocentos e vinte e um mil, cento e dezesseis reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme
indicado no Anexo H desta lei; e

H - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, provenientes do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, da
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena e da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ficando alteradas as suas
receitas na forma dos Anexos IH, IV e V desta lei.

Art. 3· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), para atender à programação constante do Anexo
VI desta lei.

Art. 4· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária,
conforme indicado no Anexo VII desta lei.

Art. 5· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21973/21977.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.ll:5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.210, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite
de R$ 201. 000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 201.000,00
(duzentos e um mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de receita oriunda de convênio,
indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados noDO (Edição Extra) de 23.12.1995, pég. 21977.

LEI Nº 9.211, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e do Trabalho, crédito su
plementar no valor de R$ 6.725.200.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.



5385

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 6.725.200.000,00 (seis
bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Parágrafo único. Nas dotações constantes do Anexo I, de que
trata este artigo, está incluída a parcela de R$3.365.600.000,00 (três
bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos mil reais),
referentes às transferências intragovernamentais.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro indicadas no Anexo II desta lei, no montante
especificado.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pégs.
21977/21979.

LEI N· 9.212, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 252.039.193,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 1º É o poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 252.039.193,00 (duzentos e cinqüenta e dois milhões, trinta e nove
mil e cento e noventa e três reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anterio
res, provenientes de superávit financeiro, apurado em balanço patri
monial do exercício de 1994, na forma do Anexo II desta lei, no
montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
21979/21980.

LEI Nº 9.213, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Minis
tério do Exército, crédito especial até o limi
te de R$ 4.071.000.00. para os fins que es
pecifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Exército, crédito especial até olimite de R$ 4.071.000,00

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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(quatro milhões, setenta e um mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamen
te arrecadados constantes do Anexo II desta lei.

Art. 3' Em decorrência do art. 1', são alteradas as receitas da
Fundação Osório.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pãgs.
21980/21981.

LEI N' 9.214, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Educação e do Desporto e do Minis
tério da Cultura, crédito suplementar no
valor de R$ 94.846.151,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei: .

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamen
tos da União (Lei n'' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 94.846.151,00 (noventa e qua
tro milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e cinqüenta e
um reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.

Col. LeisRep. Fed.Brasil,Brasilia,187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das unidades orçamentárias da administração indireta,
conforme indicadas nos Anexos III e IV desta lei.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
2198]}22000.

LEI N° 9.215, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Ope
rações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 474.335.035,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
operações oficiais de crédito - recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 474.335.035,00 (qua
trocentos e setenta e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil,
trinta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos do Tesouro Nacional.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 22001.

LEI N' 9.216, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito
suplementar na valor de R$3.818.980,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 dejaneiro
de 1995), em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de R$ 3.818.980,00 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos
e oitenta reais), para atender às programações constantes do Anexo
I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo n desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, con
forme demonstrado no Anexo In desta lei.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):53ü1-5462, dez. 1995.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22001/22004.

LEIN' 9.217, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 7.198.200,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1e É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplemen
tar no valor de R$ 7.198.200,00 (sete milhões, cento e noventa e oito
mil e duzentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de vetos, de acordo com o art. 166, § 8', da
Constituição.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 22004.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.218, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédi
to suplementar no valor de R$ 261.593.687,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento

FiscaI da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no vaIor
de R$ 261.593.687,00 (duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos
e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de vetos, de acordo com o art. 166, § 8º, da
Constituição.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs. 22004122005.

LEI Nº 9.219, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Aeronáutica. crédito especial
até o limite de R$ 3.800.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito especial até olimite de R$3.800.000,00
(três milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo 1 desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22005/22006.

LEI Nº 9.220, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 196.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor
de R$ 196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de

Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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receita do Tesouro - Fonte 150, indicada no Anexo II desta lei, no
montante especificado.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174 da Independência e 107Q

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no no (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22006/22007.

LEI NQ 9.221, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério das Relações Exteriores, crédito suple
mentar no valordeR$ 700.OOO,OO,para osfins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1Q É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento

Fiscal da União (Lei 1)Q 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22007/22008.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):53ü1-5462, dez. 1995.
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LEI N· 9.222, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Administração Federal e Re
forma do Estado, crédito suplementar no vc
lor de R$ 351.241,00, para os fins que especi
fica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor de R$ 351.241,00 (trezentos e cinqüenta e um
mil, duzentos e quarenta e um reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de saldos de exercícios anteriores apurados
em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3· Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, na
forma do Anexo II desta lei.

Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22007/22008.

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI N' 9.223, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor deEn
cargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão doMinistério da Fazenda, crédito
especial ali o limite deR$ 31.030.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor de
encargos financeiros da União - recursos sob supervisão do Minis
tério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 31.030.000,00
(trinta e um milhões e trinta mil reais), para atender à programação
constante no Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo
11desta lei, no montante especificado.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pága.
22008/22009.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.224, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, créditos adicionais até o limite
deR$ 9.081. 787,00, para os fins que especi
fica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos

da União (Lei n" 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 8.275.287,00 (oito milhões, duzentos e
setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais). para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.

Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo são provenientes do excesso de arrecadação da receita do
Fundo Partidário indicado no Anexo Il, e do cancelamento parcial das
dotações indicadas no Anexo IIIdesta lei, nos montantes especificados.

Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da Justiça
Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 806.500,00 (oitocentos e
seis mil e quinhentos reais), para atender à programação constante
do Anexo IV desta lei.

Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
nesse artigo decorrerão do cancelamento parcial das dotações indica
das no Anexo V desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no no (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22009/22027.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.225, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 319.532.569,00,
para osfins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1s É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de
1995), em favor do Ministério da Educação e do Desporto e doMinistério
da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 319.532.569,00 (tre
zentos e dezenove milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e
sessenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo
1 desta lei.

Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados, recursos diversos e doações, na
forma do Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22027/22066.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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LEI Nº 9.226, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho, créditos suplementares
no valor de R$ 4. 733.753,00, para 08 fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento

Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor da
Justiça doTrabalbo, créditos suplementares no valor de R$4.733.753,00
(quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e
três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22067/22072.8

LEI Nº 9.227, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 39.812.338,00, para 08 fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 39.812.338,00
(trinta e nove milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e trinta e oito
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação, recur
sos do Tesouro.

Art. 3· Em decorrência da presente autorização, é alterada a
Receita do Ministério da Justiça na forma do Anexo Ir desta lei.

Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 22 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22072/22075.

LEI N· 9.228, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de R$ 14.759.246,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$14.759.246,00
(quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e qua-

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l):5301-5462, dez. 1995.
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renta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação, recur
sos do Tesouro.

Art. 3º Em decorrência da presente autorização, é alterada a
receita do Ministério da Justiça na forma do Anexo II desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22075/22077.

LEI Nº 9.229, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até o limite de R$ 1.500.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orça
mento Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receita própria,
conforme indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados naDO (Edição Extra) de 23.12.1995, pág. 22077.

LEI Nº 9.230, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal e do Planeja
mento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 27.121.130,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor dos
Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia
Legal e do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor
de R$ 27.121.130,00 (vinte e sete milhões, cento e vinte e um mil,
cento e trinta reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme o
Anexo II desta lei.
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Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito suple
mentar, são alteradas as receitas da Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco, do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na
forma dos Anexos lII, IV e V desta lei.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO <Edição Extra) de 23.12.1995, péga.,
22077/22080.

LEI N° 9.231, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e As
sistência Social, crédito especial até o limite
de R$ 160.000.000,00, para as fins que espe
cifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei nQ 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
especial até o limite de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões
de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, as receitas
do Fundo de Previdência e Assistência Social e do Fundo Nacional de
Assistência Social, bem como do Instituto Nacional do Seguro Social,
são alteradas de acordo com o Anexo IH desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22080/22092.

LEI Nº 9.232, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Cultura, créditos adicionais
até o limite de R$ 9.811.200,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei.

Art. 1º É oPoderExecutivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal
da União (Lei nº 8.980, de 19 dejaneiro de 1995), em favor do Ministério
da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 2.869.703,00 (dois
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e três reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Cultura, crédito especial até o limite de R$ 6.941.497,00
(seis milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e
noventa e sete reais), para atender à programação constante do
Anexo H desta lei.
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Art. 3' Os recursos necessanos à execução do disposto nos
artigos anteriores decorrerão da incorporação de recursos provenien
tes do excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro.

Art. 4' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas do Fundo Nacional da Cultura, na forma dos Anexos III e
IV desta lei, nos montantes especificados.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22092122095.

LEI N' 9.233, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suple
mentar no valor de R$ 94.109.604,00 e crédi
to especial até o limite de R$ 11.185.529,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguínte lei:

Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 94.109.604,00 (noventa e quatro milhões, cento e nove mil,
seiscentos e quatro reais) e crédito especial até o limite de
R$ 11.185.529,00 (onze milhões, cento e oitenta e cinco mil, qui
nhentos e vinte e nove reais), para atender à programação constan
te dos Anexos I e II desta lei.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, da
incorporação do excesso de arrecadação de receita diretamente arreca
dada, da incorporação do excesso de arrecdação do adicional de tarifa
portuária e da incorporação do excesso de arrecadação de receitas do
Tesouro Nacional, conforme indicado no Anexo IH desta lei.

Art. 3º São alteradas as receitas das entidades beneficiárias
deste crédito, conforme indicado no Anexo IV desta lei.

Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a realizar as correspon
dentes alterações no Orçamento de Investimento, decorrente da aber
tura do crédito especial prevista nesta lei.

Art. 5º É retificado o título do subprojeto a seguir relacionado,
integrante da Lei nº 9.121, de 30 de outubro de 1995, e suas alterações,
na forma do inciso deste artigo:

1- 39201.16.088.0537.1204.0426 - BR-230/MA - Balsas 
Barão do Grajaú.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22095/22100.

LEI Nº 9.234, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adi
cionais no montante de R$ 8.814.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
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Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.384.000,00 (dois milhões
trezentos e oitenta e quanto mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da incorporação de superavit financeiro proveniente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
nováveis, ficando alterada a sua receita na forma do Anexo 11 desta
lei.

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 6.430.000,00 (seis milhões,
quatrocentos e trinta mil reais), para atender à programação cons
tante do Anexo 111 desta lei.

Art. 4º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da incorporação de superavit financeiro proveniente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
nováveis, na forma do Anexo IV desta lei; e

11 - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, ficando alterada a
receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22101/22102.
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LEI Nº 9.235, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adi
cionais no montante de R$ 47.230.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 22.570.00Ô,00 (vinte e dois
milhões, quinhentos e setenta mil reais), para atender à programação
constante dos Anexos I e II desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo
11I desta lei; e

II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, conforme indicado no
Anexo IV desta lei.

Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito suple
mentar, é alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 4" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de R$ 24.660.000,00 (vinte e quatro
milhões, seiscentos e sessenta mil reais), para atender à programação
constante do Anexo V desta lei.

Art. 5" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
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I - da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo
VI desta lei;

II - da anulação parcial de dotação, conforme indicado no
Anexo VI desta lei.

.Art. 6' Em decorrência da abertura do presente crédito suple
mentar, fica alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, pãgs.
22102122107.

LEI N' 9.236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, crédito suple
mentar no valor de R$ 40.224.219,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É O Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos
da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 40.224.219,00 (quarenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil,
duzentos e dezenove reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, são alteradas
as receitas das Unidades Orçamentárias, conforme indicadas nos
Anexos UI e IV desta lei.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO (Edição Extra) de 23.12.1995, págs.
22107/22125.

LEI N' 9.237, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Dis
trito Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, fixado
pela Lei n' 8.204, de 8 de julho de 1991, passa a ser de 17.736
(dezessete mil, setecentos e trinta e seis) Policiais Militares, distri
buidos pelos seguintes Quadros, Postos e Graduações:

I - Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM):

Coronel PM.............................................................. 13
Tenente-Coronel PM............................................... 32
Major PM................................................................. 82
Capitão PM.............................................................. 148
Primeiro-Tenente PM................................ 135
Segundo-Tenente PM.............................................. 190
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II - Quadro de Oficiais Policiais Militares Femininos
(QOPMF):

Capitão PM Feminino.............................................. 3
Primeiro-Tenente PM Feminino............................. 4
Segundo-Tenente PM Feminino.............................. 11

Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde

Coronel PM Médico................................................. 1
Tenente-Coronel PM Médico 2
Tenente-Coronel PM Dentista 1
Major PM Médico................. 4
Major PM Dentista 1
Capitão PM Médico 11
Capitão PM Dentista 2
Pimeiro-Tenente PM Médico 28
Primeiro-Tenente PM Dentista 17
Primeiro-Tenente PM Veterinário...... 2

IV - Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães
(QOPMC):

Primeiro-Tenente PM Capelão............................... 2
V - Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração

(QOPMA):
Capitão PM 25
Primeiro-Tenente PM 59
Segundo-Tenente PM 78

VI - Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas
(QOPME):

Capitão PM 1
Primeiro-Tenente PM 4
Segundo-Tenente PM 5

VII - Quadro ·de Oficiais Policiais Militares Músicos
(QOPMM):

Capitão PM Músico 1
Primeiro-Tenente PM Músico 1
Segundo-Tenente PM Músico 1
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VIII - Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes
CQPPMC):

Subtenente PMCombatente 94
Primeiro-Sargento PM Combatente 160
Segundo-Sargento PMCombatente 491
Terceiro-Sargento PMCombatente 1.317
Cabo PMCombatente 2.217
Soldado PMCombatente 10.959

IX - Quadro de Praças Policiais Militares Femininos
CQPPMF):

Subtenente PMFeminino 3
Primeiro-Sargento PMFeminino 6
Segundo-Sargento PMFeminino 21
Terceiro-Sargento PMFeminino 76
Cabo PMFeminino 205
Soldado PMFeminino 555

X - Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas
CQPPME):

Subtenente PMEspecialista 10
Primeiro-Sargento PMEspecialista 42
Segundo-Sargento PMEspecialista.. 56
Terceiro-Sargento PMEspecialista 105
Cabo PMEspecialista 327
Soldado PMEspecialista 228

Parágrafo único. As vagas resultantes da execução desta lei
serão preenchidas mediante promoção ou admissão por concurso
público, de acordo com a necessidade do serviço e as disponibilidades
orçamentárias, na seguinte ordem:

I Até dez por cento das vagas no primeiro ano;

II até vinte e cinco por cento das vagas no segundo ano;

III até quarenta por cento das vagas no terceiro ano;

IV até sessenta por cento das vagas no quarto ano;

V até oitenta por cento das vagas no quinto ano;

VI até cem por cento das vagas no sexto ano.
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Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta da dotação própria, consignada no orçamento da União.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.238, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Ratifica a recriação do Fundo deAdmi
nistração do Hospital das Forças Armadas e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º A recriação do Fundo de Administração do Hospital das
Forças Armadas (FARFA) pelo art. 6º da Lei nº 8.173, de 30 dejaneiro
de 1991, é ratificada nos termos desta lei.

Parágrafo único. O FARFA tem por objetivo consolidar todos os
recursos decorrentes das atividades do Hospital, bem como integrar
recursos provenientes de outras fontes de receita.

Art. 2º Constituem Fontes da Receita (FR), do Fundo de Admi
nistração do HFA, os recursos oriundos:

I - do Fundo de Saúde das Forças Singulares;

11 - de convênios, subvenções, contribuições, acordos, doa
ções e legados;

III - de indenizações provenientes do atendimento médico
hospitalar, de pagamento de diárias referentes aos acompanhantes
dos pacientes internados;
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IV de receitas provenientes de arrendamento de bens mó-
veis;

V de receitas provenientes de exploração e arrendamento
de bens imóveis;

VI - de rendimentos líquidos das operações financeiras rea
lizadas pelo próprio Fundo;

VII - de recolhimento de indenizações do AUXl1io-Moradia
dos militares e da taxa de ocupação dos civis, referente aos Próprios
Nacionais Residenciais sob a administração do HFA, e

VIII - de quaisquer outras fontes que forem expressamente
atribuídas ao Fundo de Administração do HFA.

Art. 3Q O Fundo de Administração do HFA será administrado
por uma Junta Administrativa, constituída pelo Vice-Diretor do
HFA, chefes de departamentos e Chefe da Divisão de Finanças, sob
a presidência do Diretor do HFA.

Art. 4º Os recursos do Fundo de Administração do HFA serão
depositados no Banco do Brasil S.A., em conta corrente e caderneta
de poupança, e terão caráter rotativo.

Art. 5º O Fundo de Administração do HFA será estruturado de
acordo com as normas de Contabilidade Pública e auditorias estabe
lecidas pelo Governo Federal.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, contado de sua publicação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107Q

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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LEI Nº 9.239, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Ratifica o Fundo deDefesa da Economia
Cafeeira (Funcafé), na forma do disposto TW

art. 6' da Lei n" 8.173, de 30 de janeiro de
1991.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É ratificado o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafê), de que trata o art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, nos termos do disposto no art. 6º da Lei nº 8.173,
de 30 de janeiro de 1991.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.240, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Ratifica o Fundo de Imprensa Nacional,
o Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso e o Fundo de
Defesa dos Direitos Difusos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º São ratificados o Fundo de Imprensa Nacional (Funin),
criado pelo Decreto nº 73.610, de 11 de fevereiro de 1974, o Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (Funcab),
criado pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, e o Fundo defesa
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dos Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nO 7.347, de 24 de julho
de 1985.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

LEI Nº 9.241, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, crédito suplementar no valor de
R$ 160.874.918,00, para os fins que especi
fica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que O congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei nO 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito suplementar no valor de R$ 160.874.918,00 (cento e sessenta
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais),
para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:

I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
11 desta lei, nos montantes especificados;

11 - da incorporação de saldos de exercícios anteriores do
Fundo Geral de Turismo e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira.

Art. 3° Em decorrência da abertura do presente crédito, são
alteradas as receitas do Fundo Geral de Turismo e do Fundo de Defesa
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da Economia Cafeeira do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, pégs. 22285/22287.

LEI N° 9.242, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em faoorda Justi
ça do Trabalho e Justiça Eleitoral, crédito su
plementar are o limite ,J.e.R$ 27.584.749,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento

Fiscal da União (Lei nº 8.980, de 19 de janeiro de 1995), em favor das
Justiças do Trabalho e Eleitoral, crédito suplementar no valor de
R$ 27.584.749,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro
mil, setecentos e quarenta e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art.
1º decorrerão do cancelamento indicado no Anexo II desta lei, no
montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos, estão publicados no DO de 27.12.1995, pãgs. 22287/22288.
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LEI Nº 9.243, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 33.159.756,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Naciona! decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 8.980, de 19 de janeiro de 1995),
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 33.159.756,00 (trinta e três milhões, cento e cinqüenta e nove mil,
setecentos e cinqüenta e seis reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação da receita de outras
fontes, na forma do Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1995, págs. 22288/22289.

LEI N' 9.244, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estatais, crédito _especial,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Naciona! decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. F É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento
de Investimento, aprovado pela Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
crédito especial no valor de até R$ 2.711.012.055,00 (dois bilhões,
setecentos e onze milhões, doze mil e cinqüenta e cinco reais), em
favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações, da incor
poração de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, bem como
da utilização de saldos de vetos, conforme indicado, respectivamente,
nos Anexos II e III desta lei.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

Os anexos estão publicados naDO de 27.12.1995, págs. 22289/22299.

LEI N" 9.245, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera dispositivo do Código de Proces
so Civil, relativos ao procedimento sumarís
simo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F Os arts. 275 a 281 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, sob a rubrica Capítulo III - Do
procedimento sumário, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

II - nas causas

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas
ao condomínio;

c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;

d) de ressarcimento por danos causados em acidente de
veículo de via terrestre;

e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados
em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de
execução;

f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, res
salvado o disposto em legislação especial;

g) nos demais casos previstos em lei.

Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas
ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.

Art. 276. Na petição inicial, o autor apresentará o rol de
testemunhas e, se requerer perícia, formulará quesitos, podendo
indicar assistente técnico.

Art. 277. O Jniz designará a audiência de conciliação a ser
realizado no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antece
dência mínima de dez dias e sob a advertência prevista no § 2º
deste artigo; determinando o comparecimento das partes. Sendo
ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.

§ 1º A conciliação será reduzida a termo e homologada por
sentença, podendo o Juiz ser auxiliado por conciliador.

§ 2º Deixando injustificadamente o réu de comparecer à
audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição
inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar da prova dos autos,
proferindo o Juiz, desde logo, a sentença.
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§ 3º As partes comparecerão pessoalmente ã audiência,
podendo fazer-se representar por preposto com poderes para
transigir.

§ 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação
ao valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza da demanda,
determinando, se for o caso, a conversão do procedimento sumá
rio em ordinário.

§ 5º A conversão também ocorrerá quando houver necessi
dade de prova técnica de maior complexidade.

Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na pró
pria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de docu
mentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará
seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico.

§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu
favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial.

§ 2º Havendo necessidade de produção de prova oral e não
ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 329 e 330,
I e II, será designada audiência de instrução e julgamento para
data próxima, não excedente de trinta dias, salvo se houver
determinação de perícia.

Art. 279. Os atos probatórios realizados em audiência po
derão ser documentados mediante taquigrafia, estenotipia ou
outro método hábil de documentação, fazendo-se a respectiva
transcrição se a determinar o Juiz.

Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em que não for
possível a taquigrafia, a estenotipia ou outro método de documen
tação, os depoimentos serão reduzidos a termo, do qual constará
apenas o essencial.

Art. 280. No procedimento sumário:

I - não será admissível ação declaratória incidental,
nem a intervenção de terceiro, salvo assistência e recurso de
terceiro prejudicado;

II - o perito terá o prazo de quinze dias para apresentação
do laudo;
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lU - das decisões sobre matéria probatória, ou proferidas
em audiência, o agravo será sempre retido.

Art. 281. Findos a instrução e os debates orais, o juiz
proferirá sentença na própria audiência ou no prazo de dez dias,»

Art. 2' É revogado o § 2' do art. 315, passando O atual § l' a
parágrafo único.

Art. 3' A expressão procedimento sumaríssimo, constante de
dispositivos do Código de Processo Civil, é substituída pela expressão
«procedimento sumário».

Art. 4' Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobím

LEI N' 9.246, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza a reversão, ao Município de
Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do
imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É a União autorizada a reverter ao Município de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, o imóvel situado na Ilha de Laza
reto, Bairro Porto Novo, no citado município, com área de 600m2

(seiscentos metros quadrados), com as edificações nele construidas,
doado mediante Lei Municipal n' 268, de 21 de novembro de 1957, e
Escritura Pública de Doação lavrada em 20 de janeiro de 1958, e
transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, sob o n' 8.948, à fi. 109 do Livro 3
«R", em 23 de janeiro de 1958.
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Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

LEI N" 9.247, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Fixa os efetivos de Oficiais da Marinha
em tempo depaz e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" Os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz
terão os seguintes limites por pontos:

I - Almirante-de-Esquadra 6
II - Vice-Almirante 21

III - Contra-Almirante 43
IV - Capitão-de-Mar-e-Guerra 370
V - Capitão-de-Fragata 825

VI - Capitão-de-Corveta 1.595
VII - Capitão-Tenente 2.198

VIII - Primeiro-Tenente 1.598
IX - Segundo-Tenente 892

Art. 2' Os Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha são os
seguintes:

I - Corpo da Armarda;
II - Corpo de Fuzileiros Navais;

III - Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais;
IV - Corpo de Intendentes da Marinha;
V - Corpo de Saúde da Marinha:
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a) Quadro de Médicos;

b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas;

c) Quadro de Farmacêuticos;

VI - Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha:

a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada;

b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais;

VII - Quadros Complementares de Oficiais da Marinha:

a) Quadro Complementar do Corpo da Armada;

b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais;

c) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha;

VIU Quadro de Capelães da Marinha;

IX Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, será considerado, ainda,
um Quadro de Oficiais Temporários, composto por Oficiais da Reserva
não-Remunerada, quando convocados, e pelos incorporados para
prestação do Serviço Militar Inicial.

Art. 3º É declarado em extinção o atual Quadro Complementar
do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais.

Parágrafo único. Até a completa extinção do quadro a que se
refere este artigo, os Oficiais remanescentes serão para ele distribuí
dos na forma do art. 5º desta lei.

Art. 4º Não serão computados nos limites dos efetivos fixados
no art. 1e desta lei:

I
Militar;

U os Oficiais convocados para manobras, exercícios ou
estágios de instrução;

lU - os Oficiais agregados e os não-numerados nos respecti
vos Corpos ou Quadros;
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IV - os Oficiais da Reserva Remunerada designados para o
Serviço Ativo, em caráter transitório;

V - os Oficiais da Reserva Remunerada convocados por
prazo limitado;

VI os Oficiais do Quadro de Capelães da Marinha;

VII os Guardas-Marinha;

VIII os alunos das escolas de formação de Oficiais da Ativa
e os alunos das escolas de formação de Oficiais da Reserva.

Art. 5º Cabe ao Poder Executivo distribuir, anualmente, por
postos, nos diferentes Corpos e Quadros, os efetivos de Oficiais de que
tratam esta lei e a Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981, respeitados
os limites nelas estabelecidos.

Parágrafo único. A distribuição de efetivos, de que trata este
artigo, poderá ser alterada no curso do exercício, sempre que neces
sário, para efeito de possibilitar os ajustes indispensáveis, motivados
por transferência de Oficiais entre Corpos e Quadros.

Art. 6º Os efetivos distribuídos na forma do artigo anterior
serão os efetivos de referência para fins de promoção e de aplicação
da Quota Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares.

Art. 7º A distribuição dos efetivos de alunos das escolas de
formação de Oficiais da Ativa e de alunos das escolas de formação de
Oficiais da Reserva será regulada pelo Ministro de Estado da Mari
nha, de modo a atender às necessidades de Oficiais nos postos iniciais
dos diversos Corpos e Quadros, bem como de formação das reservas.

Art. 8º Com exceção dos postos de Oficiais Generais, e quando
necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado da carreira,
o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos na forma do art. 5º desta
lei, poderá alterar os limites dos postos em até dez por cento.

§ 1º A execução do disposto neste artigo, em caso algum, poderá
resultar em aumento do efetivo global de Oficiais previsto nesta lei,
nem da despesa total a ele correspondente.

§ 2º Na aplicação do disposto no caput deste artigo, se vier a
ocorrer, termporariamente, excesso de Oficiais de determinado posto
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em Corpos ou Quadros, o efetivo total desse posto será considerado
provisório até que se ajuste ao novo efetivo distribuído.

§ 3" Para o fim do disposto no art. 6" desta lei, no que se refere
à promoção, será considerado o efetivo que for distribuído na forma
deste artigo.

Art. 9º Os arts. 3º, 4' e 6º da Lei nº 7.622, de 9 de outubro de
1987, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3Q
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. As condições de recrutamento, seleção ini
cial, matrícula em curso de formação, convocação para o serviço
ativo, ingresso nos Quadros do CAFRM, e permanência definitiva
no Serviço Ativo da Marinha serão objeto de regulamentação
desta lei.

Art. 4' O efetivo do Quadro Auxiliar Feminino de Praças
tem o seu limite fixado em 1.800 militares.

§ l' Os efetivos por graduação a vigorar em cada ano para
o Quadro Auxiliar Feminino de Praças serão distribuídos me
diante ato do Ministro de Estado da Marinha, dentro do limite
previsto neste artigo.

§ 2' Os efetivos distribuídos na forma do parágrafo ante
rior .serão os' efetivos de referência para fins de promoção e
aplicação da Quota Compulsória de que trata o Estatuto dos
Militares.

§ 3' As vagas decorrentes do efetivo fixado no caput deste
artigo serão gradativamente preenchidas no decurso de dezes
seis anos, conforme a necessidade do serviço, desde que de
acordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
que haja dotação orçamentária suficiente para atender as
despesas daí decorrentes.

Art. 6º O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais é constituí
dos seguintes postos:

I Capitão-de-Mar-e-Guerra;

II - Capitão-de-Fragata;
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IH Capitão-de-Corveta;
IV Capitão-Tenente;
V Primeiro-Tenente;

VI Segundo-Tenente»

Art. 10. O art. 2' da Lei n' 7.301, de 29 de março de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2' Os Quadros Complementares são constituídos dos
seguintes postos:

I Capitão-de-Mar-e-Guerra;
H Capitão-de-Fragata;

IH Capitão-de-Corveta;
IV Capitão-Tenente;
V Primeíro-Tenente.»

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. São revogadas as Leis n's 7.151, de l' de dezembro de
1983, 7.618, de 30 de setembro de 1987,8.098, de 27 de novembro de
1990, §§ l' a 5' do art. 2' e o art. 7' da Lei n' 7.301, de 29 de março de
1985, e a Lei n' 8.194, de 25 dejunbo de 1991.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

LEI N' 9.248, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Acrescenta inciso ao art. 32 da Lei de
Organização Judiciária do Distrito Federal
e Territórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5301-5462, dez. 1995.



5427

Art. 1º O Art. 32 da Lei nº 8.185, de 14 de maio de 1991, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

«Art. 32. Ao Juiz de Registros Públicos e Precatórias com
pete:

IV - processar e julgar as questões contenciosas e admi
nistrativas que se refiram diretamente a atos de registros públi
cos e notariais, em si mesmos..

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI NO 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto deRenda
das pessoas jurídicas, bem como da contri
buição social sobre o lucro líquido, e dá ou
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1a As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições
federais serão expressos em Reais.

Art. 2º O Imposto de Renda das pessoas jurídicas e a contribui
ção social sobre o lucro líquido serão detennínados segundo as normas
da legislação vigente, com as alterações desta lei.

Art. 3º A alíquota do Imposto de Renda das pessoas jurídicas é
de quinze por cento.
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§ lº A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, apurado
anualmente, que exceder a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais), sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.

§ 2' O limite previsto no parágrafo anterior será proporcional
ao número de meses transcorridos, quando o período de apuração for
inferior a doze meses.

§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à pessoa jurí
dica que explore atividade rural de que trata a Lei n" 8.023, de 12 de
abril de 1990.

§ 4' O valor do adicional será recolhido integralmente, não
sendo permitidas quaisquer deduções.

Art. 4' Fica revogada a correção monetária das demonstrações
financeiras de que tratam a Lei n' 7.799, de 10 de julho de 1989, e o
art. l' da Lei n' 8.200, de 28 de junho de 1991.

Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema
de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para
fins societários.

Art. 5' O inciso IV do art. 187 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 187. .. ..

IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas
não-operacionais;

...............................•.......................................................................»

Art. 6' Os valores controlados na parte B do Livro de Apuração
do Lucro Real, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão
corrigidos monetariamente até essa data, observada a legislação
então vigente, ainda que venha a ser adicionados, excluídos ou com
pensados em períodos-base posteriores.

Parágrafo único. A correção dos valores referidos neste artigo
será efetuada tomando-se por base o valor da Ufir vigente em I" de
janeiro de 1996.
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Art. 7' O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente
em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data,
será realizado de acordo com as regras da legislação então vigente.

§ l' Para fins de cálculo do lucro inflacionário realizado nos
períodos-base posteriores, os valores dos ativos que estavam sujeitos
à correção monetária, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão
ser registrados destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.

§ 2' O disposto no parágrafo único do art. 6' aplica-se à correção
dos valores de que trata este artigo.

§ 3' A opção da pessoajurídica, o lucro inflacionário acumulado
existente em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até
esta data, com base no parágrafo único do art. 6', poderá ser conside
rado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento.

§ 4' A opção de que trata o parágrafo anterior, que deverá ser
feita até 31 de dezembro de 1996, será irretratável e manifestada
através do pagamento do imposto em cota única, podendo' alcançar
também o saldo do lucro inflacionário a realizar relativo à opção
prevista no art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992.

§ 5' O imposto de que trata O § 3' será considerado como de
tributação exclusiva.

Art. 8!:! Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contra
partidas de variações monetárias dos direitos de crédito e das obriga
ções do contribuinte em função da taxa de cãmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual.

Art. 9' A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apura
ção do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente
a titular, sócios ou acionistas, a .título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados
à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo ('J:'JLP).

§ l' O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado
à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes 08 juros a serem pagos ou creditados.
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§ 2' Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.

§ 3' O imposto retido na fonte será considerado:

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no
caso de beneficiário pessoa jurídica, tributada com base no lucro real;

II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa fisica
ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta, ressalvado o disposto no § 4';

§ 4' No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo
serão adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto
no § l' do art. 3'.

§ 5' No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de
serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. l' do
Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá
ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimen
tos aos sócios beneficiários.

§ .6' No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, o imposto de que trata o § 2' poderá ainda ser compen
sado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

§ 7' O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica,
a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao
valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2'.

§ 8' Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste
artigo, não será considerado o valor de reserva de reavaliação de bens
ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.

§ 9' À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere
este artigo poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em
conta de reserva destinada a aumento de capital, garantida sua
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dedutibilidade, desde que o imposto de que trata o § 2º, assumido pela
pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados a partir
da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a
dedução dos referidos juros, não sendo reajustável a base de cálculo
nem dedutível o imposto pago para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do
parágrafo anterior, deverá ser adicionado ao lucro líquido para deter
minação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resul
tados apurados a partir do mês dejaneiro de 1996, pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.

Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em
decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apura
dos a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituidas
com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizada, que corresponder ao sócio ou acionista.

Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação financeira de
renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à
alíquota de quinze por cento.

§ 1º Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados
pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se
refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação então
vigente.

§ 2º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos de que trata este
artigo, bem como os rendimentos de renda variável os ganhos líquidos
obtidos em bolsas, serão adicionados à base de cálculo da incidência
do adicional previsto no § 1º do art. 3º.
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§ 3' O disposto neste artigo não elide as regras previstas nos
arts. 76 e 77 da Lei n'' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 12. O inciso III do art. 77 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 77 .

III - nas operações de renda variável realizadas em bolsa,
no mercado de balcão organizado pelo órgão competente, ou
através de fundos de investimento, para a carteira própria das
entidades citadas no inciso I;)}

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei
n' 4.506, de 30 de novembro de 1964:

I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pa
gamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de
que trata o art. 43 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei n" 9.065, de 21' de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;

II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do
aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto quando relacionados in
trinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços;

III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção,
reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente rela
cionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;

IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e
administradores;

V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas
a custear seguros e planos de saúde , e beneficios complementares
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assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos
empregados e dirigentes da pessoa jurídica;

VI das doações, exceto as referidas no § 2';

VII das despesas com brindes.

§ 1Q Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimenta
ção fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.

§ 2' Poderão ser deduzidas as seguintes doações:

I - as de que trata a Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991;

H - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja
criação tenha sido autorizada por lei federal e que preencham os
requisitos dos incisos I e H do art. 213 da Constituição Federal, até o
limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de compu
tada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;

IH - as doações, até o limite de dois por cento do lucro opera
cional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetua
dasa entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins
lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de emprega
dos da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em
benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:

a) as doações; quando em dinheiro, serão feitas mediante cré
dito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição
da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria
da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta
se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na
realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonifi
cações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto;

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utili
dade pública por ato formal de órgão competente da União.
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Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real, fica vedada a
exclusão, do lucro liquido do exercício, do valor do lucro da exploração
de atividades monopolizadas de que tratam o § 2' do art. 2' da Lei
nº 6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2' do art. 19 do Decreto-Lei
n' 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n' 1.730, de 17 de outubro de 1979.

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será deter
minada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts.
30 a 35 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ l' Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:

I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de
revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool
etílico carburante e gás natural;

n - dezesseis por cento:

a) para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto
o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste
artigo;

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso lU do art. 36
da Leí n? 8.981, de 20 dejaneiro de 1995, observado o disposto nos §§
l' e 2' do art. 29 da referida lei;

In - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospita
lares;

b) intermediação de negócios;

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e
direitos de qualquer natureza;

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, admi
nistração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
!,factoring).
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§ 2' No caso de atividades diversificadas será aplicado o percen
tual correspondente a cada atividade.

§ 3' As receitas provenientes de atividade incentivada não com
porão a base de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a
pessoajurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, fizer jus.

Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determi
nado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida,
dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.

Parágrafo ÚIÚCO. No caso das instituições a que se refere o inciso
lU do art. 36 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual
para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por
cento.

Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pes
soas físicas e as pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro
real observarão os seguintes procedimentos:

I ~ tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorri
do até o final de 1995, o custo de aquisição poderá ser corrigido
monetariamente até 31 de dezembro desse ano, tomando-se por base
o valor da Ufir vigente em l' de janeiro de 1996, não se lhe aplicando
qualquer correção monetária a partir dessa data;

U - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de de
zembro de 1995, ao curso de aquisição dos bens e direitos não será
atribuída qualquer correção monetária.

Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domicilia
do no exterior será apurado e tributado de acordo com as regras
aplicáveis aos residentes no País.

Art. 19. A partir de l' de janeiro de 1996, a alíquota da contri
buição social sobre o lucro líquido, de que trata a Lei n' 7.689, de 15
de dezembro de 1988, passa a ser de oito por cento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às insti
tuições a que se refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho
de 1991, para as quais a alíquota da contribuição social será de dezoito
por cento.
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Art. 20. A partir de 1° de janeiro de 1996, a base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídi
cas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze
por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente,
auferída em cada mês do ano-calendário.

Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patri
mônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá
levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos
serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.

§ 1° O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado
até trinta dias antes do evento.

§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado,
a diferença entre este e o custo de aquisição, diminuindo dos encargos
de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada ganho de
capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto de
renda devido e da contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 3° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos
serão considerados incorridos, ainda que não tenham sido registrados
contabilmente.

§ 4° A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período
transcorrido durante ano calendário, em seu próprio nome, até o
último dia útil do mês subseqüente ao do evento.

Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoajurídica, que forem
entregues ao titular ou a sócio ou acionista a título de devolução de
sua participação no capital social, poderão Ser avaliados pelo valor
contábil ou de mercado.

§ ]O No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado,
a diferença entre este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues
será considerada ganho de capital, que será computado nos resulta
dos da pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou na base de
cálculo do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro
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líquido devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.

§ 2Q Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens
ou direitos recebidos em devolução de sua participação no capital
serão registrados pelo valor contábil da participação ou pelo valor de
mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolven
do capital.

§ 311 Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou
direitos recebidos em devolução de sua participação no capital serão
informados, na declaração de bens correspondentes à declaração de
rendimentos do respectivo ano-base, pelo valor contábil ou de merca
do, conforme avaliado pela pessoa jurídica.

§ 4' A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da
declaração de bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no
caso de pessoa jurídica, não será computada, pelo titular, sócio ou
acionista, na base de cálculo do Imposto de Renda ou da contribuição
social sobre o lucro líquido.

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídi
cas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor
constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de
bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou
quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos,
não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e no art. 20, Il, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26
de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da
declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho
de capital.

Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributá
ria determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão.

§ 1º No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo
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possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida,
esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais
elevado.

§ 2Q O valor da receita omitida será considerado na determina
ção da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre
o lucro líquido, da contribuição para a seguridade-social (Cofins) e da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).

§ 3Q Na hipótese deste artigo, a muIta de lançamento de oficio
será de trezentos por cento sobre a totalidade ou diferença dos
tributos e contribuições devidos, observado o disposto no § 1Q do art.
4Q da Lei n? 8.218, de 29 de agosto de 1991.

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano.

§ 1Q Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas
com observância do seguinte:

I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em
Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que
forem contabilizados no Brasil.

II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho
de capital não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, 'em Reais.

§ 2Q OSlucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no
exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computa
dos na apuração do lucro real com observância do seguinte:

I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a
apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios
fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;

II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao
lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua partici
pação acionária, para apuração do lucro real;
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UI - se a pessoa jurídica Se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais,
sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;

IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e con
troladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser
mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966.

§ 3' Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:

I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao
lucro líquido, na proporção da participaçâo da pessoa jurídica no
capital da coligada;

U - os lucros a serem computados na apuração do lucro real
são os apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no
curso do período-base da pessoa jurídica;

1I1 - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua
participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços
levantados até a data do balanço de encerramento da pessoa jurídica;

IV - a pessoa jurídica deverá conservar em Seu poder cópia das
demonstrações financeiras da coligada.

§ 4' Os lucros a que se referem os §§ 2' e 3º serão convertidos
em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal,
controlada ou coligada.

§ 5º Os prejuizos e perdas decorrentes das operações referidas
neste artigo não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.

.§ 6º Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior,
pelo método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o trata
mento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§
1º, 2º e 3º.

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o Imposto de Ren
da incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
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capital computados no lucro real, até o limite do Imposto de Renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.

§ 1Q Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos
ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total
do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.

§ 2Q Para fins de compensação, o documento relativo ao Imposto
de Renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.

§ 3Q O Imposto de Renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na
data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi
pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos
ou ganhos de capital oriundos do exterior estão obrigados ao regime
de tributação com base no lucro real.

Art. 28. A alíquota do Imposto de Renda de que tratam o art.
77 da Lei n'' 3.470, de 28 de novembro de 1958 e o art. 100 do
Decreto-Lei nQ 5.844, de 23 de setembro de 1943, com as modificações
posteriormente introduzidas, passa, a partir de 1Q de janeiro de 1996,
a ser de quinze por cento.

Art. 29. Os limites a que se referem os arts. 36, I, e 44, da
Lei nQ 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei
n'' 9.065, de 20 de junho de 1995, passam a ser de R$ 12.000.000;00
(doze milhões de reais).

Art. 30. Os valores constantes da legislação tributária, expres
sos em quantidade de Ufir, serão convertidos em Reais pelo valor da
Ufir vigente em 1Q de janeiro de 1996.

Art. 31. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas
jurídicas, a partir de ]O de janeiro de 1996, somente poderão ser
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compensados com lucros de mesma natureza, observado o limite
previsto no art. 15 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.

Art. 32. (Vetado).

Art. 33. (Vetado).

Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei n? 4.729, de 14 de julho
de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da
denúncia.

§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1966.

Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrário, especial
mente:

I - o Decreto-Lei nº 1.215, de 4 de maio de 1972, observado o
disposto no art. 178 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

II os arts. 2º a 19 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989;

III os arts. 9º e 12 da Lei n" 8.023, de 12 de abril de 1990;

IV os arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992;

V o art. 28 e os incisos VI, XI e XII e O parágrafo único do
art. 36, os arts. 46, 48 e 54, e O inciso II do art. 60, todos da
Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, alterada pela Lei n" 9.065,
de 20 de junho de 1995, e o art. 10 da Lei n" 9.065, de 20 de junho
de 1995.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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LEI N' 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de Ren
da das pessoas físicas e dá outras providên
elas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. l' A partir de I' de janeiro de 1996 o Imposto de Renda das
pessoas fisicas será determinado segundo as normas da legislação
vigente, com as alterações desta lei.

Art. 2' Os valores expressos em Ufir na legislação do Imposto
de Renda das pessoas físicas ficam convertidos em Reais, tomando-se
por base o valor da Ufir vigente em l' de janeiro de 1996.

CAPÍTULO II

Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 3' O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de
que tratam os arts. 7', 8' e 12 da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de
1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:

Base de Cálculo Alíquota %
Parcela a Deduzir

emR$ do Imposto em R$

até 900,00 - -
acima de 900,00 até 1.800,00 15 135

acima de 1.800,00 25 315
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Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calcu
lado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.

Art. 4º Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do Imposto de Renda poderão ser deduzidas:

I - a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990;

II - as importãncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão ou acordo judicial, inclusive a prestação de alimentos provi
sionais;

III - a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) por dependente;

IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - as contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdên
cia Social;

VI - a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), corresponden
te à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público inter
no, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.

Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se
exclusivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos
demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário,
conforme disposto na alínea e do inciso II do art. 8º desta lei.

Art. 5º As pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil
que recebam rendimentos de trabalho assalariado, em moeda estran
geira, de autarquias ou repartições do Governo brasileiro, situadas
no exterior, estão sujeitas ao imposto de renda na fonte incidente
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sobre a base de cálculo de que trata o art. 4', mediante utilização da
tabela progressiva de que trata o art. 3'.

§ I" Os rendimentos em moeda estrangeira serão convertidos
em Reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos
da América fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento
do rendimento.

§ 2' As deduções de que tratam os incisos II, IV e V do art. 4'
serão convertidas em Reais, mediante utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao
do pagamento do rendimento.

§ 3' As pessoas físicas computarão, na determinação da base de
cálculo de que trata o art. 4' e na declaração de rendimentos, 25% do
total dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos nas con
dições referidas neste artigo.

Art. 6' Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior,
sujeitos a tributação no Brasil, bem como o imposto pago no exterior,
serão convertidos em Reais mediante utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para compra pelo Banco Central
do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior
ao do recebimento do rendimento.

CAPÍTULO III

Da Declaração de Rendimentos

Art. 7' A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendi
mentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até
o último dia útil do mês de abril dó ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.

§ lº O prazo de que trata este artigo aplica-se inclusive à
declaração de rendimentos relativa ao exercício de 1996, ano-calen
dário de 1995.
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§ 2º Ficam dispensadas da apresentação de declaração:

I - as pessoas físicas cujos rendimentos tributáveis, exceto 08

tributados exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação defini
tiva, sejam iguais ou inferiores a R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos
reais), desde que não enquadradas em outras condições de obrigato
riedade de sua apresentação;

II - outras pessoas físicas declaradas em ato do Ministro da
Fazenda, cuja qualificação fiscal assegure a preservação dos controles
fiscais pela administração tributária.

§ 3º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a prorrogar o prazo
para a apresentação da declaração, dentro do exercício financeiro.

§ 4º Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens,
deverá ser apresentada pelo inventariante, dentro de trinta dias
contados da data em que transitar em julgado a sentença respectiva,
declaração dos rendimentos correspondentes ao período de I" de
janeiro até a data da homologação ou adjudicação.

§ 5º Se a homologação ou adjudicação ocorrer antes do prazo
anualmente fixado para a entrega das declarações de rendimentos,
juntamente com a declaração referida no parágrafo anterior deverá
ser entregue a declaração dos rendimentos correspondente ao ano-ca
lendário anterior.

Art. 8' A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas;

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calen
dário, exceto os isentos, ou não-tributáveis, os tributáveis exclusiva
mente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames labora
toriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopé
dicas e dentárias;

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relati
vamente à educação pré-escolar, de 12, 2º e 3º graus, cursos de
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especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus de
pendentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais);

c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por
dependentes;

d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

e) às contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenba sido do contribuinte, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdên
cia Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão' judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionaís;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos
I a lU do art. 6º da Lei n'' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso
de trabalho não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de
serviços notariais e de registro.

§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
privada, representada pela soma dos valores mensais computados a
partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso U:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospi
talização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que asse
gurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mes
ma natureza;

U - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
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III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuíntes (CGC)
de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro;

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

§ 3' As despesas médicas e de educação dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em vírtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite prevísto na alínea b do inciso II deste artigo.

Art. 9' O resultado da ativídade rural, apurado na forma da Lei
n' 8.023, de 12 de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando
positivo, integrará a base de cálculo do imposto definida no artigo
anterior.

Art. 10. O contribuinte que no ano-calendário tiver auferido
rendimentos tributáveis até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais), poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em
dedução de vínte por cento sobre esses rendimentos, na Declaração
de Ajuste Anual, independentemente de comprovação e de indicação
da espécie de despesa.

§ l' O desconto simplificado a que se refere este artigo substituí
todas as deduções admitidas na legislação.

§ 2' O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprova
ção de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consu
mido.

Art. 11. O Imposto de Renda devído na declaração será calcu
lado mediante utilização da seguinte tabela:
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Base de Cálculo
Alíquota % Parcela a Deduzir

emR$ do Imposto em R$

até 10.800,00 - -

acima de 10.800,00 até 21.600,00 15 1.620,00

acima de 21.600,00 25 3.780,00

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, pode
rão ser deduzidos:

I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Con
selhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de
projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação do Progra
ma Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), instituído pelo art. l' da
Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991;

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades
audiovisuais, na forma e condições previstas nos arts. 1Q e 42 da Lei
n' 8.685, de 20 de julho de 1993;

IV - (Vetado).

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluí
dos na base de cálculo;

VI - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no
art. 5' da Lei n' 4.862, de 29 de novembro de 1965.

§ l' A soma das deduções a que se referem os incisos I a IV não
poderá reduzir o imposto devido em mais de doze por cento.

§ 2' (Vetado).

Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior
constituirá, se positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor
a ser restituído.

Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser
pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração
de rendimentos.
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Art. 14. À opção do contribuinte, o saldo do imposto a pagar
poderá ser parcelado em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas,
observado o seguinte:

I - nenhuma quota será inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais),
e o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) será pago de uma
só vez;

II - a primeira quota deverá ser paga no mês fixado para a
entrega da declaração de rendimentos;

III - as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês
anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento, vencerão no
último dia útil de cada mês.

IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcial
mente, o pagamento do imposto ou das quotas.

Art. 15. Nos casos de encerramento de espólio e de saida defi
nitiva do território nacional, o Imposto de Renda devido será calcula
do mediante a utilização dos valores da tabela progressiva anual de
que trata O art. 11, calculados proporcionalmente ao número de meses
do período abrangido pela tributação no ano-calendário.

Art. 16. O valor da restituição do Imposto de Renda da pessoa
física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração de
rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de 1%
no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do
contribuinte.

CAPÍTULO IV

Tributação da Atividade Rural

Art. 17. O art. 2º da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2º .

v - a transformação de produtos decorrentes da atividade
rural, sem que sejam alteradas a composição e as características
do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com
equipamentos e utensílios usualmente empregados nas ativida
des rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida
na área rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicio
namento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondi
cionados em embalagem de apresentação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
mera intermediação de animais e de produtos agrícolas.»

Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado
pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as recei
tas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que
integram a atividade.

§ 1Q O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas
e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação
idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data
da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.

§ 2Q A falta da escrituração prevista neste artigo implicará
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário.

§ 3Q Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até
o valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar
o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova docu
mental, dispensado o registro do Livro Caixa.

Art. 19. O resultado positivo obtido na exploração da atividade
rural pela pessoa física poderá ser compensado com prejuízos apura
dos em anos-calendário anteriores.

Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada à conservação e
guarda do Livro Caixa e dos documentos fiscais que demonstram a
apuração do prejuízo a compensar.
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Art. 20. O resultado decorrente da atividade rural, exercida no
Brasil por residente ou domiciliado no exterior, apurado por ocasião
do encerramento do ano-calendário, constituirá a base de cálculo do
imposto e será tributado à alíquota de quinze por cento.

§ 1Q Na hipótese de que trata este artigo, a apuração do
resultado deverá ser feita por procurador, a quem compete reter e
recolher o imposto devido, não sendo permitidas a opção pelo
arbitramento de vinte por cento da receita bruta e a compensação
de prejuízos apurados.

§ 2Q O imposto apurado deverá ser pago na data da ocorrência
do fato gerador.

§ 3' Ocorrendo remessa de lucros antes do encerramento do
ano-calendário, o imposto deverá ser recolhido no ato sobre o valor
remetido por ocasião do evento, exceto no caso de devolução de capital.

Art. 21. O resultado da atividade rural exercida no exterior, por
residentes e domiciliados no Brasil, convertido em reais mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado
para compra pelo Banco Central do Brasil, para o último dia do
ano-calendário a que se refere o resultado, sujeita-se ao mesmo
tratamento tributário previsto no art. 9Q vedada a compensação de
resultado positivo obtido no exterior, com resultado negativo obtido
no País.

CAPÍTULO V

Tributação dos Ganhos de Capital das Pessoas Físicas

Art. 22. Fica isento do Imposto de Renda o ganho de capital
auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço
unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parágrafo único. No caso de alienação de diversos bens ou
direitos da mesma natureza, será considerado, para os efeitos deste
artigo, o valor do conjunto dos bens alienados no mês.

Art. 23. Fica isento do Imposto de Renda o ganho de capital
auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor
de alienação seja de até R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil
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reais), desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação
nos últimos cinco anos.

Art. 24. Na apuração do ganho de capital de bens adquiridos
por meio de arrendamento mercantil, será considerado custo de
aquisição o valor residual do bem acrescido dos valores pagos a título
de arrendamento.

CAPÍTULO VI

Da Declaração de Bens e Direitos

Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos,
a pessoa física apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis
e móveis e direitos que, no País ou no exterior, constituam o seu
patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro do ano-ca
lendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no
mesmo ano.

§ 10 Devem ser declarados:

I - os bens imóveis, os veículos automotores, as embarcações
e as aeronaves, independentemente do valor de aquisição;

II - os demais bens móveis, tais como antigüidades, obras de
arte, objetos de uso pessoal e utensílios, adquiridos a partir do
ano-calendário de 1996, cujo valor de aquisição unitário seja igual on
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II! - os saldos de aplicações financeiras e de conta corrente
bancária cujo valor individual, em 31 de dezembro do ano-calendário,
exceda a R$ 140,00 (cento e quarenta reais);

IV - os investimentos em participações societárias, em ações
negociadas ou não em bolsa de valores e em ouro, ativo-financeiro,
adquiridos a partir do ano-calendário de 1996, cujo valor de aquisição
unitário seja igualou superior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

§ 2° Os bens serão declarados discriminadamente pelos valores
de aquisição em Reais, constantes dos respectivos instrumentos de
transferência de propriedade ou da nota fiscal.

§ 3° Os bens existentes no exterior devem ser declarados pelos
valores de aquisição constantes dos respectivos instrumentos de

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l):5301-5462, dez. 1995.



5453

transferência de propriedade, segundo a moeda do país em que
estiverem situados, convertidos em reais pela cotação cambial de
venda do dia da transmissão da propriedade.

§ 4º Os depósitos mantidos em bancos no exterior devem ser
relacionados pelo valor do saldo desses depósitos em moeda estran
geira convertido. em Reais pela cotação cambial de compra em 31 de
dezembro do ano-calendário, sendo isento o acréscimo patrimonial
decorrente de variação cambial.

§ 5º Na declaração de bens e direitos, também deverão ser
consignados os ônus reais e obrigações da pessoa física e de seus
dependentes, em 31 de dezembro do ano-calendário, cujo valor seja
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 6º O disposto nos incisos II e IV do § 1e poderá ser observado
na declaração de bens referente ao ano-calendário de 1995, com
relação aos bens móveis e aos investimentos adquiridos anteriormen
te a 1996.

CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

Art. 26. Ficam isentas do Imposto de Renda as bolsas de estudo
e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusi
vamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resul
tados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços.

Art. 27. O art. 48 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 48. Ficam isentos do Imposto de Renda os rendimen
tos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desem
prego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxí
lio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de
previdência privada.»

Art. 28. O inciso XV do art. 6ºdaLeinº7.713, de22 de dezembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 6º

xv - os rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência
mensal do imposto.»

Art. 29. Estão isentos do Imposto de Renda na fonte os rendi
mentos pagos a pessoa física, residente ou domiciliada no exterior,
por autarquias ou repartições do Governo brasileiro situadas fora do
território nacional e que correspondam a serviços prestados a esses
órgãos.

Art. 30. A partir de 1· da janeiro de 1996, para efeito do reco
nhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6· da Lei n· 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
pelo art. 47 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 1· O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2· Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art.
6· da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
pelo art. 47 da Lei n· 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída
a fibrose cística (mucoviscidose).

Art. 31. (Vetado).

Art. 32. O inciso VIIdo art. 6· da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 6º
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VII - os seguros recebidos de entidades de previdência
privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do parti
cipante.»

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte
e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade
de previdência privada, bem como as importàncias correspondentes
ao resgate de contribuições.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 34. As alíneas a e b do § 1" do art. 6Q da Lei nO 8.134, de 27
de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 6Q
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1Q O disposto neste artigo não se aplica:

a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equi
pamentos, bem como a despesas de arrendamento;

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de
representante comercial autônomo.»

Art 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso UI, e 8Q, inciso
U, alínea c, poderão ser considerados como dependentes:

I - o cônjuge;

U - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união
resultou filho;

UI - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para O

trabalho;

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e
eduque e do qual detenha a guarda judicial;

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem animo dos pais, até 21
anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para O

trabalho;
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VI - os pais, os avós ou 08 bisavós, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal;

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja
tutor ou curador.

§ 1º Os dependentes a que se referem os incisos IH e V deste
artigo poderão ser assim considerados quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino supe
rior ou escola técnica de segundo grau.

§ 2º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser con
siderados por qualquer um dos cônjuges.

§ 3º No caso de filhos de pais separados, poderão ser conside
rados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicial
mente.

§ 4º É vedada a dedução concomitante do montante referente a
um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do
imposto, por mais de um contribuinte.

CAPÍTULO VIII

Disposiçôes Finais e Transitórias

Art. 36. O contribuinte que no ano-calendário de 1995 tiver
auferido rendimentos tributáveis até o limite de R$ 21.458,00 (vinte
e um mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais) poderá optar pelo
regime de tributação simplificada de que trata o art. 10.

Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a:

I - instituir modelo de documento fiscal a ser emitido por
profissionais liberais;

II - celebrar, em nome da União, convênio com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, objetivando instituir cadastro único
de contribuintes, em substituição aos cadastros federal, estaduais e
municipais.
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Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos e contribui
ções federais e a penalidades isoladas e as declarações não poderão
sair dos órgãos da Secretaria da Receita Federal, salvo quando se
tratar de:

I encaminhamento de recursos à instância superior;

II restituições de autos aos órgãos de origem;

III encaminhamento de documentos para fins de processa-
mento de dados.

§ 1e Nos casos a que se referem os incisos I e II deverá ficar cópia
autenticada dos documentos essenciais na repartição.

§ 2' É facultado o fornecimento de cópia do processo ao sujeito
passivo ou a seu mandatário.

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n' 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei
n' 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o
recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contri
buição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destina
ção constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

§ l' (Vetado).

§ 2' (Vetado).

§ 3' (Vetado).

§ 4' A partir de l' de janeiro de 1996, a compensação ou resti
tuição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação
ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.

Art. 40. A base de cálculo mensal do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta
anual seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), será
determinada mediante a aplicação do percentual de 16% sobre a
receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts.
30 a 35 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas
jurídicas que prestam serviços hospitalares e de transporte, bem como
às sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente regu
lamentadas.

Art. 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário e, especial
mente, o Decreto-Lei nO 1.380, de 23 de dezembro de 1974, o art. 27
da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o art. 26 da Lei n? 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e os arts. 8° a 20 e 23 da Lei nO 8.981, de 20
de janeiro de 1995.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

LEI N° 9.251, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo, créditos adi
cionais até o limite deR$ 21.494.434,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamen
tos Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n?
8.980, de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$ 18.454.434,00 (dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e
quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I desta lei.
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Art. 2Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n? 8.980, de 19 de janeiro de 1995,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito especial até o limite de R$ 3.040.000,00 (três milhões e
quarenta mil reais), para atender às programações indicadas no
Anexo II desta lei.

Art. 3Q OSrecursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:

I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
III desta lei, nos montantes especificados;

II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes.

Art. 4Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, são
alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, con
forme demonstrado no Anexo IV desta lei.

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados naDO de 29.12.1995, págs. 22637/22642.

LEI NQ 9.252, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor doMinistério daAgricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, cré
ditos adicionais rwvalor de R$68.973.398,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

segninte lei:
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n" 8.980,
de 19 de janeiro de 1995, em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
de R$ 56.276.805,00 (cinqüenta e seis milhões, duzentos e setenta e
seis mil, oitocentos e cinco reais), para atender à programação indi
cada no Anexo I desta lei.

Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n" 8.980, de 19 de janeiro de
1995, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária, crédito especial até o limite de R$ 12.696.593,00
(doze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e noven
ta e três reais), para atender à programação indicada no Anexo n
desta lei.

Art. 3' Os recursos necessários ao atendimento do disposto nos
artigos anteriores decorrerão:

I - do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo
In desta lei, nos montantes especificados;

n - da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados da Administração Direta, Fundos e Entida
des da Administração indireta, conforme demonstrado no Anexo IV
desta lei, ficando alteradas suas respectivas receitas.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Andrea Sandro Calabi

Os anexos estão publicados noDO de 29.12.1995, págs. 22643/22648.
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LEI Nº 9.253, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a alienação debens imóveis
da União a Estados e Municipios.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. lº É o Poder Executivo autorizado a proceder à alienação
a Estados e Municípios, a título gratuito, dos bens imóveis da União
de que trata esta lei.

§ 1e Serão objeto de doação os bens imóveis que foram adquiri
dos de Estados e Municípios, a título gratuito, e cuja utilização esteja
contrariando a finalidade de sua destinação original.

§ 2º Não se aplica o disposto no parágrafo anterior quando a
utilização, embora com desvio, se preste ao Serviço Público.

§ 3º Serão, igualmente, objeto de doação os bens imóveis que
foram adquiridos de Estados e Municípios, a título gratuito, e que se
encontrem sem qualquer utilização.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo aos imóveis que se
encontram sob a jurisdição dos ministérios militares.

Art. 2º A alienação dependerá da iniciativa do ente donatário,
da qual constará a descrição individuada do bem solicitado.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo realizar o levantamento, de
acordo com a solicitação, a fim de verificar se o bem a ser alienado
atende ao disposto no art. 1º.

Art. 4º Do ato de doação constarão todas as benfeitorias in
troduzidas no bem imóvel, independentemente de qualquer inde
nização.

Art. 5º Os bens imóveis a serem alienados serão previamente
avaliados pelo Poder Executivo.
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Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107Q

da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.213, DE 30 DE NOVEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das dis
ponibilidades financeiras do Fundo de Am
paro ao Trabalhador IFAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisó
ria, com força de lei;

Art. 1° Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, re
munerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
N acionaI, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
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recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.

Art. 2' Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9' da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n" 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.

§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido en
tre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.

§ 2' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortiza
ção do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
àSeguridade Social, dotações específicas para o pagamento do prin
cipal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.178, de l' de novembro de 1995.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 30 de novembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Adib Jatene
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.214, DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Forta
lecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetãrio Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações admi
nistrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.

§ I" O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
n" 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.

§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetãrio N acio
nai, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributãrio:

I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetãrio Nacional;

II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societãria adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de deter-
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minação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;

N - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o dispos
to no inciso seguinte;

V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos
base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;

VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.

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

§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3· Nas reorganizações societárias ocorridas no àmbito do
Programa de que trata o art. 1enão se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2·, 264, § 3·, e 270, parágrafo único, da Lei n· 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.

Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.179, de 3 de novembro de 1995.

Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 5 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.215, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1995

Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 de julho de 1965.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;

Art. 1Q O art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

«Art. 75 .

§ 4Q As importâncias adiantadas na forma do § 2Qdeste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação
extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pa
gamento das linhas de crédito comercial que lhes deram ori
gem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central
do BrasiL"

Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.180, de 10 de novembro de 1995.

Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.216, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dá nova redação ao parágrafo único do
art. l" da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Trans
portes, por intermédio da Companhia Brasi
leira de Trens Urbanos (eRTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens) recursos para pagamento de
pessoal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 1º .

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU .»

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.181, de 13 de novembro de 1995.

Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.217, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 1995

Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em fa
vor da Companhia de Navegação Lloyd Bra
sileiro {Lloydbrás}, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Compa
nhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.

Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decor
rente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.

Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de ins
trumentoparticular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco N acionaI de Desen
volvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta espe
cialmente criada para o fim do disposto neste artigo.

Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
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Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.218, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre a responsabilidade soli
dária de controladores de instituições sub
metidas aos regimes de que tratam a Lei
nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decre
to-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987;
sobre a indisponibilidade de seus bens, sobre
privatização de instituições cujas ações se
jam desapropriadas, na forma do Decreto
Lei n" 2.321, de 1987, e dá outras providên
cias.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· A responsabilidade solidária dos controladores de insti
tuições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n? 2_321,de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de interven
ção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n" 6.024, de 13 de
março de 1974.

Art. 2· O disposto na Lei n· 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n? 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que
detenha o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos
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regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.

§ 1° Objetivando assegurar a normalidade da atividade econô
mica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras sub
metidas aos regimes especiais.

§ 2° Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.

§ 3° A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial tem
porária.

Art. 3· Verificada a ocorrência de quaisquer das hipóteses pre
vistas nos arts. 2' e 15 da Lei n" 6.024, de 1974, e no art. 1· do
Decreto-Lei n· 2.321, de 1987, e facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:

I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos ne
cessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;

II - transferência do controle acionário;

111 - reorganização societária, inclusive mediante incorpora
ção, fusão ou cisão.

Parágrafo ÚIÚCO. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 4· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liqui
dação extrajudicial ou administração especial temporária, quando
prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil,
poderá:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5472

I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;

II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
ou administração especial temporária, objetivando a continuação
geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 5' A implementação das medidas previstas no artigo ante
rior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de interven
ção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das res
ponsabilidades dos controladores, administradores e membros dos
conselhos das instituições submetidas aos regimes de que tratam a
Lei n' 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.

Art. 6' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.

Art. 7' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores e membros de seus conselhos, o
Banco Central do Brasil poderá, cautelarmente:

I - determinar o afastamento dos indiciados da administra
ção dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;

II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;

III - impor restrições às atividades da instituição financeira.

§ l' Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
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§ 2º Não concluído o processo no prazo de 120 dias, a medida
cautelar perderá sua eficácia.

Art. 8º A alienação do controle de instituições financeiras
cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto
Lei nº 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma do
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concor
rentes.

§ 1º O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual periodo.

§ 2º Desapropriadas as ações, o regime de administração espe
cial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União Federal, do controle acionário da instituição.

Art. 9º As instituições financeiras cujas ações sejam desapro
priadas pela União Federal permanecerão, até a alienação de seu
controle, para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empre
sas privadas.

Art. 10. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financei
ro Nacional poderão ser aceito como garantia, títulos ou direitos
relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de
entidades da Administração Pública Federal indireta.

Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendi
dos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.182, de 17 de novembro de 1995.

Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.182, de 17 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.219, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Institui a Taxa de Juros deLongo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos re
cursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Funào de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1s A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPl, apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nomi
nal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.

Art. 32 As normas a que se refere o art. 1Q, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:

I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;

n - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

In - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e ex
terna que servirão de base para cálculo da TJLP;

IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;

V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4Q OS recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1Q de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respec
tivo período, ressalvado o disposto no § 1Qdo art. 5Qe nos arts. 6Q e 7Q

desta medida provisória.

Parágrafo único. O BNDES transferirá, uos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Traba
lhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Con
selho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.

Art. 5Q O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos
recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, exce
tuados os de que trata o art. 11 desta medida provisória, em
operações de financiamentos a empreendimentos e projetos desti
nados à produção ou comercialização de bens com reconhecida
inserção internacional.

§ P Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Cen
tral do Brasil.

§ 2Q O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6Q OS recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador apli
cados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5Q desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Lon-
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dres (Libar), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.

Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7º Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1º de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo con
travalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de 1º de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4º desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n" 8.177, de I' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3º do art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusiva
mente para os recursos ali aludidos.

Art. 9º Será admitida a aplicação, a partir de I" de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7º, em substituição ao previsto no
art. 8º desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.

Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devi
das ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos
recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
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Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depó
sitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9Q da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1· da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com 08 referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 1· de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR), a que alude o art. 38 da Lei nQ 8.177, de 1Q de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8Q desta medida provisória.

Art. 13. A partir de 1Q de dezembro de 1995, o Conselho Delibe
rativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codofat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacio
nal a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.

Art. 14. Observado o disposto no art. 8Q
, in fine, desta medida

provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n Q 8.177, de 1Q de março
de 1991, e os §§ 2Q e 3· do art. 2º da Lei n" 8.019, de 11 de abril de
1990.

Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.183, de 23 de novembro de 1995.

Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória n? 1.183, de 23 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Q da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.220, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo. Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Mi
nistério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aOS
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. ]O e 2º terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2º da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2· da Lei n" 8.852, de
4 de fevereiro de 1994.

§ 1· As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
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entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respec
tivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.

§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações.

a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativi
dade de que trata a Lei Delegada n'' 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5' As gratificações serão pagas a partir de I" de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos pro
ventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.

Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de venci
mento.

Art;. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG) nas Instituições Federais de Ensino,
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desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei nº 8.911, de 11 de
julho de 1994.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.184 de 23 de novembro de 1995.

Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória n? 1.184, de 23 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO

(Medida Provisória nº 1.220, de 14 de dezembro de 1995)

Valor
Correspondente

Quant.Carreiras Classes Padrões aos Padrões
do Anexo II da de Cargos

Lei na8.460/92

Inicial de I a VIII D-I a C-lI! 500

Oficial de A delaVlI C-IVa B~IV 350

Chancelaria Especial de I a V B-Va A-I1I 150

Subtotal 1.000

Inicial de I a VIII D-I a C-I1I 600

Assistente de A deIaVII C-IVa E-IV 420

Chancelaria Especial de I a V B-VaA-III 180

Subtotal 1.200
Total Geral 2.200

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5481

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.221, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Mi
nistério da Fazenda, e dá outras providên
cias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.

Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.

Art. 3' São criados na Superintendência Nacional do Abasteci
mento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.

§ l' São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratifica
das (FG), sendo 147 FG-l, treze FG-2 e 34 FG-3.

§ 2' Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem au
mento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Esta
do-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao IÚvell01.5.
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Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lein'2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.

§ l' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.

§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n? 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introdu
zidas pela legislação ulterior.

Art. 6' As despesas decorrentes da aplicação desta medida pro
visória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.185, de 23 de novembro de 1995.

Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.185, de 23 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Mauro César Rodrigues Pereira

Pedro Malan

Luiz Carlos Bresser Pereira

Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXaI

Advocacia-Geral da União
Situação Anterior Situação Nova

Nllde
Denominação Código N'de Denominação Código

Cargos Cargos

Gabinete do Advogado-Geral da União

10 Consultor da 10 Consultor da
União DAS 102.5 União DAS 102.6

3 Adjunto do 3 Adjuntodo
Advogado-Geral DAS 102.5 Advogado-Geral DAS 102.6

1 Chefe de 1 Chefe de
Gabinete DAS 101.5 Gabinete DAS 101.5

6 Assessor Técnico DAS 102.4 6 Assessor Técnico DAS 102.4
3 Oficial de 3 Oficialde

Gabinete DAS 101.3 Gabinete DAS 101.3
2 Oficial de 2 Oficial de

Gabinete DAS 101.2 Gabinete DAS 101.2
11 Oficial de 16 Oficial de

Gabinete DAS 101.1 Gabinete DAS 101.1
5 Diretor de 5 Coordenador DAS 101.3

Divisão DAS 101.3

ANEXaI!

Advocacia-Geral da União
N2de Cargos Denominação Código

1- Gabinete do Consultor-Geral da União
1

I
Assessor Jurídico

I
DAS 102.3

1 Oficial de Gabinete DAS 101.2
1 Oficial de Gabinete DAS 101.1

11 - Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
5 Corregedor Auxiliar DAS 101.6
1 Chefe de Gabinete DAS 101.4
5 Assessor Jurídico DAS 102.3
2 Assessor Técnico DAS 102.3
1 Oficial de Gabinete DAS 101.2
8 Oficial de Gabinete DAS 101.1
2 Coordenador DAS 101.3
1 Chefe de Divisão DAS 101.2
3 Chefe de Serviço DAS 101.1
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Situação Anterior Situação Nova

N"de Denominação Código
N" de Denominação CódigoCargos Cargos

III - Gabinete do Procurador-Geral da União

3 Adjunto do 5 Adjunto do
Procurador- Procurador-
Geral da União DAS 102.4 Geral da União DAS 102.5

2 Assessor Jurídico DAS 102.3 4 Assessor Jurídico DAS 102.3

1 Chefe de
Gabinete DAS 101.4

2 Assessor Técnico DAS 102.3

1 Oficial de
Gabinete DAS 101.2

8 Oficial de
Gabinete DAS 101.1

1 Coordenador
-Geral DAS 101.4

2 Coordenador DAS 101.3

4 Chefe de Divisão DAS 101.2

2 Chefe de Serviço DAS 101.1

ANExom

Advocacia-Geral da União

N2 de Cargos Denominação I Código

1 - Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária

1 Chefe de Gabinete DAS 101.3
4 Assessor Jurídico DAS 102.3
2 Assessor Técnico DAS 102.2
2 Oficial de Gabinete DAS 101.1
1 Coordenador DAS 101.3
3 Chefe de Divisão DAS 101.2
6 Chefe de Serviço DAS 101.1
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N° de Cargos Denominação Código

II - Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária

1 Chefe de Gabinete DAS 101.3
3 Assessor Jurídico DAS 102.3
2 Assessor Técnico DAS 102.2
2 Oficial de Gabinete DAS 101.1
1 Coordenador DAS 101.3
3 Chefe de Divisão DAS 101.2
6 Chefe de Serviço DAS 101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União

N° de Cargos I Denominação I Código

I - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro: estrutura unitária

4
2
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

2 I Assessor Jurídico I DAS 102.3
1 Assessor Técnico DAS 102.2
1 Coordenador DAS 101.3

IH - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,

Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária

1 I Assessor Jurídico I DAS 102.3
1 Assessor Técnico DAS 102.2
1 Coordenador DAS 101.3

DAS 102.3
DAS 102.2II

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:
estrutura unitária

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

1
1

IV
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ANEXO V

Advocacia-Geral da União

N" de Cargos I Denominação I Código

2

1

1

- Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

I 'Assessor Jurídico I DAS 102.2

II - Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias): estrutura unitária

I Assessor Jurídico I DAS 102.2

III - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
("'T'nte e oito Procuradorias): estrutura unitá~a

Assessor Jurídico I DAS 102.2

ANEXO VI

Advocacia-Geral da União

Ns de Cargos Denominação Código

Diretoria-Geral de Administração

1 Coordenador-Geral DAS 101.4
2 Coordenador DAS 101.3
3 Chefe de Divisão DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.222, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· O § 6· do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n· 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 .

§ 6· A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim especi
fico, na forma estabelecida em regulamento.

........................................................................................................})

"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão de
vidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.

§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.

§ 2· Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do reque
rimento.»

"Art. 40.

§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previden
ciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1· do art. 139
da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2· Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas o § 6· do
art. 20 e no art. 37 da Lei nQ 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
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Art. 3Q O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nQ 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 12de janeiro de 1996.

Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ 1.186, de 23 de novembro de 1995.

Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 62 Revoga-se a Medida Provisória n? 1.186, de 23 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1742da Independência e 1072
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.223, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Fixa critérios para a progressiva unifi
cação das tabelas de vencimentos dos servi
dores, altera o Anexo II da Lei u" 8.237, de
30 de setembro de 1991, para implementa
ção da isonomia a que se refere o § 1º do art.
39 da Constituição, e dá outras providên
cias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 12 Esta medida provisória dispõe sobre o processo de im
plementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativos e Judiciário, do Tribunal
de Contas da União e do Ministério Público da União.

Art. 22 A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
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Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Minis
tério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites
das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, me
diante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já
incorporadas.

§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1e da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do dispos
to nos Anexos I, II e III desta medida provisória.

§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam per
cebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3º Os percentuaís da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normaís e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.

Art. 4º Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6º da
Lei nº 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previs
tas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:

I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou asse
melhadas, observando-se, aínda, a complexidade das tarefas, crité
rios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;

II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992;

III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alte
ração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionaís;

IV - a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
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e fundacional, a partir de 1· de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.

Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1º
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.

Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.

Art. 8º As despesas decorrentes desta medida provisória corre
rão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.187, de 23 de novembro de 1995.

Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se o disposto no § I" do art. 1º da Lei Delegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1º de setembro de 1994, bem assim a Medida Provisória
nº 1.187, de 23 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República. .

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL P Superior Intermediário Auxiliar

40 Horas 30 Horas 40 Horas 3DHoras 40 Horas 30 Horas

III 429,51 322,13 253,90 190,43 150,35 112,76
A 11 401,88 301,41 243,28 182,46 143,17 107,38

I 375,55 281,66 233,10 174,83 136,32 102,24

VI 330,08 247,56 223,36 167,52 129,82 97,37
V 310,48 232,86 214,04 160,53 123,64 92,73

B N 301,52 226,14 205,11 153,83 117,77 88,33
III 292,82 219,62 196,56 147,42 112,17 84,13
11 284,37 213,28 188,37 141,28 106,86 80,15
I 276,17 207,13 180,54 135,41 101,82 76,37

VI 268,21 201,16 173,ü4 129,78 97,02 72,77
V 260,49 195,37 165,86 124,40 92,46 69,35

C N 252,99 189,74 158,98 119,23 88,12 66,09
III 245,71 184,28 152,41 114,31 84,01 63,01
11 238,64 178,98 146,10 109,58 80,09 60,07
I 231,78 173,84 140,07 105,05 76,36 57,27

V 225,13 168,85 134,30 100,73 72,81 54,61
N 218,66 164,00 128,76 96,57 69,44 52,08

D III 212,39 159,29 123,47 92,60 66,24 49,68
11 206,30 154,73 118,40 88,80 63,20 47,40
I 200,39 150,29 113,55 85,16 60,31 45,23

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tribunal Marítimo

Denominação Vencimento Básico

Juiz-Presidente 429,51

Juiz 409,06
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Advocacia-Geral da União

Denominação Vencimento Básico
Grat. (Art. 79: da Lei

0 2 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial 429,51 170,92

Advogado da União de Primeira Classe 401,88 163,38

Advogado da União de Segunda Clase 375,55 156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior

20 Horas 40 Horas

Classe Nível Graduado Graduado

Titular U 214,75 429,50

4 171,80 343,60

Adjunto 3 163,62 327,24

2 155,83 311,66

1 148,41 296,82

4 134,92 269,84

Assistente 3 128,49 256,98

2 122,38 244,76

1 116,55 233,10

4 105,95 211,90

Auxiliar 3 100,91 201,82

2 96,10 192,20

1 91,52 183,04
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,

DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério
de 1Q e 22 Graus

20 Horas 40 Horas

Classe Nível Graduado Graduado

Titular U 198,67 397,34

4 165,55 331,10

E 3 157,66 315,32

2 150,16 300,32

1 143,01 286,02

4 130,00 260,00

D 3 123,81 247,62

2 117,91 235,82

1 112,30 224,60

4 105,95 211,90

C 3 100,90 201,80

2 96,10 192,20

1 91,52 183,04

4 86,33 172,66

B 3 82,23 164,46

2 78,31 156,62

1 74,58 149,16

4 70,36 140,72

A 3 67,01 134,02

2 63,82 127,64

1 60,78 121,56
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis nss 5.645170 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. gl! e seguintes da Lei nv 7.596/87 dos servidores do
lhama, Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FEN, FeRB, FCP, LBA, Furtai, Funag,
FAE, Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de
Especialistas.

Superior Intermediário Auxiliar
CL p

40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas

III 397,04 297,78 203,31 152,48 137,60 103,20

A 11 373,96 280,47 195,85 146,89 131,27 98,45

I 351,75 263,81 188,68 141,51 125,25 93,93

VI 302,05 226,54 181,77 136,33 119,51 89,63

V 282,67 212,00 175,13 131,35 114,04 85,53

B IV 273,11 204,83 168,73 126,55 108,84 81,63

III 263,88 197,91 162,59 121,94 103,88 77,91

11 254,97 191,22 156,67 117,50 99,16 74,37

I 246,37 184,78 150,96 113,22 94,66 71,00

VI 238,05 178,54 145,48 109,11 90,37 67,78

V 230,04 172,53 140,21 105,15 86,29 64,72

C IV 222,29 166,72 135,13 101,35 82,40 61,80

III 214,82 161,12 130,24 97,68 78,70 59,02

11 207,60 155,70 125,54 94,15 75,18 56,39

I 200,63 150,47 121,02 90,77 71,81 53,86

V 193,91 145,43 116,66 87,49 68,63 51,47

IV 187,41 140,56 112,47 84,35 65,58 49,18

D III 181,14 135,86 108,43 81,33 62,67 47,01

11 175,10 131,32 104,55 78,41 59,92 44,94

I 169,24 126,93 100,82 75,61 57,28 42,96
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

ANEXO II DA LEI N' 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991

Gratificações e Indenizações

Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar

Valor Percentual Situações

70% do soldo Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo Cursos de Altos Estudos
Categoria 11

50% do soldo Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo Cursos de Especialização

20% do soldo Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação

a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto/Graduação Percentuais

Oficial-General 70% do soldo

Oficial-Superior 60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial 50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento 35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
31! Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial 20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade

Situação Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais 90% do soldo

Com 35 anos de serviço 70% do soldo

Com 30 anos de serviço 60% do soldo

Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço 40% do soldo
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ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRE, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme art. 3!1 e
seguintes da Lei nll 7.596/87 e aos Cargos de Sistema do Cargos instituídos pelas Leis nss
5.645170 e 6.550178.

Superior Intermediário Auxiliar
CL p

40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas

III 429,51 322,13 253,90 190,43 150,35 112,76
A 11 401,88 301,41 243,28 182,46 143,17 107,38

I 375,55 281,66 233,10 174,83 136,32 102,24

VI 330,08 247,56 223,36 167,52 129,82 97,37
V 310,48 232,86 214,04 160.53 123,64 92,73

B IV 301,52 226,14 205,11 153,83 117,77 88,33
III 292,82 219,62 196,56 147,42 112,17 84,13
11 284,37 213,28 188,37 141,28 106,86 80,15
I 276,17 207,13 180,54 135,41 101,82 76,37

VI 268,21 201,16 173,04 129,78 97,02 72,77
V 260,49 195,37 165,86 124,40 92,46 69,35

C IV 252,99 189,74 158,98 119,23 88,12 66,09
III 245,71 184,28 152,41 114,31 84,01 63,01
11 238,64 178,98 146,10 109,58 80,09 60,07
I 231,78 173,84 140,07 105,05 76,36 57,27

V 225,13 168,85 134,30 100,73 72,81 54,61
IV 218,66 164,00 128,76 96,57 69,44 52,08

D III 212,39 159,29 123,47 92,60 66.24 49,66
11 206,30 154,73 118,40 88,80 63,20 47,40
I 200,39 150,29 113,55 85,16 60,31 45,23
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ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tribunal Marítimo

Denominação Vencimento Básico

Juiz-Presidente 429,51

Juiz 409,06

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Advocacia-Geral da União

Denominação
Vencimento Grat. (Art. 7Q da Lei

Básico ns 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial 429,51 170,92

Advogado da União de Primeira Categoria 401,88 163,38

Advogado da União de Segunda Categoria 375,55 156,17

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

20 Horas 40 Horas

Classe Nível Graduado Graduado

Titular U 214,76 429,51

4 176,91 353,82
Adjunto 3 169,29 338,58

2 162,00 324,00
1 155,03 310,05

4 142,23 284,45
Assistente 3 136,10 272,20

2 130,24 260,48
1 124,63 249,26

4 114,34 228,68
Auxiliar 3 109,42 218,83

2 104,71 209,41
1 100,20 200,39
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de lI!e 2 11 Graus

20 Horas 40 Horas

Classe Nível Graduado Graduado

Titular U 198,67 397,34

4 168,05 336,09
E 3 160,81 321,62

2 153,89 307,77
1 147,26 294,52

4 136.35 272,70
D 3 130,48 260,96

2 124,86 249,72
1 119,49 238,97

4 114,34 228,68
C 3 109,42 218,83

2 104,71 209,41
1 100,20 200,39

4 94,52 189,04
B 3 90,02 180,04

2 85,74 171,47
1 81,65 163,30

4 77,03 154,06
A 3 73,36 146,72

2 69,87 139,73
1 66,54 133,08

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.223,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

(A partir de 1e de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991

T b I II G tifi - d H bilit - MTta ea - ra 1 caça0 e amntacao 11 ar
Valor Percentual Situações

150% do soldo Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110%do soldo Cursos de Aperfeiçoamento

80%do soldo Cursos de Especialização

60%do soldo Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação

a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto/Graduação Percentuais

Oficial-General 150% do soldo

Oficial-Superior 130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial 110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento 85%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
32 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial 60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade

Situação Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais 180% do soldo

Com 35 anos de serviço 140% do soldo
Com 30 anos de serviço ou mais 120% do soldo

Transferidos ex offício, para a inatividade remunerada,
com menos de ao anos de serviço 80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.224, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Altera as Leis n!! 8.019, de 11 de abril de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 10 O art. 6º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
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«Art. 6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente re
cursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desempre
go, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»

Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:

«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social refe
ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»

«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente re
cursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.188, de 23 de novembro de 1995.

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.188, de 23 de no
vembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.225, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de fi
nanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produ
tividade CGDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:

I da Carreira de Finanças e Controle;

II da Carreira de Planejamento e Orçamento;

III da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental;

IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;

VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de plano e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtivida
de a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectiva
mente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
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limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calcu
lada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.

§ 2· O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, com pontuação acima de oitenta por cento do limite
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não
poderá superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos
beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por
cento.

§ 3· Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1·, quando
cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não integrantes dos
sistemas referidos nos arts. 4· e 11 da Medida Provisória n· 1.196, de 24
de novembro de 1995, para o exercício de cargos em conússão, perceberão
a Gratificação de Desempenho e Produtividade:

a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comis
são de:

1. Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 ou equivalentes;
2. DAS-4, DAS-3 e DAS-2, nas unidades integrantes das estru

turas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,

quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.

§ 4· Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 3·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 5· A Gratificação de que trata o art. 1· será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 6' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.

§ 7' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificató
ria e a segunda constituída de curso de formação.

§ l' As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.

§ 2' Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso e
matriculados no curso de formação terão direito, a título de ajuda
financeira, a oitenta por cento dos vencimentos fixados para o padrão
inicial da classe inicial a que estiver concorrendo, durante a realiza
ção do curso, com a seguinte composição:

a) oitenta por cento do vencimento básico; e

b) oitenta por cento da Gratificação de Atividade de que trata a
Lei Delegada n' 13, de 1992.

§ 3' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal ser-lhe-á facultado optar pela percepção do venci
mento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomá
tico (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.

§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite
máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
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disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 1994.

§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Mi
nistros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.

§ 3' Os servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desem
penho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 3', alíneas a e b,
e 4' do art. 2'.

§ 4' A Gratificação de que trata este artigo será paga em con
junto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.

§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.

Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos pro
ventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.189, de 23 de novembro de 1995.

Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.189, de 23 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.226, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 .

Dispõe sobre a organização da Presidên
cia da República e dos ministérios, e dá ou
tras providências.

O VICE-PRESIDENTE pAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

CAPÍTULO I

Da Presidência da República

Seção]

Da Estrutura

Art. 1e A Presidência da República é constituída, essencialmen
te, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comu
nicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.

§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de as-
sessoramento imediato ao Presidente da República:

a) o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;

d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:

a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.
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Seção II

Das Competências e da Organização

Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete as
sistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desem
penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na inte
gração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relac;-.nd
menta com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Adminis
tração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.

Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compe
te assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da Repúbli
ca, tendo como estrutura básica:

I Gabinete;
U Subsecretaria-Geral;

UI Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV Assessoria Especial;
V Secretaria de Controle Interno.

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

Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públi
cas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
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na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvol
vimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desem
penho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Pre
sidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.

Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presiden
te da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:

I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Esta
do, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;

II - Câmara do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as com
petências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

§ lº Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencio
nadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as inte-
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gram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Mi
nistro de Estado Chefe da Casa Civil.

§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.

§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.

§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarâo as Câmaras de que trata o
inciso II do caput.

§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o fim
cionamento das Câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do
caput e o § 1º.

Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica elaborando
pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assis
ti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter juridico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.

Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da Repúbli
ca nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.

Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir
se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secreta
riado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete asses
sorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
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para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as suges
tões dos ministros militares, na coordenação das informações estra
tégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os progra
mas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.

Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacio
nal, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQ 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.

Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vincu
lado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que Se refere o art. 2Q

,

CAPÍTULO II

Art. 13.

I

II

Dos Ministérios

Seção]

Da Denominação

São os seguintes os Ministérios:

da Administração Federal e Reforma do Estado;

da Aeronáutica;
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da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

da Ciência e Tecnologia;

das Comunicações;

da Cultura;

da Educação e do Desporto;

do Exército;

da Fazenda;

da Indústria, do Comércio e do Turismo;

da Justiça;

da Marinba;

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
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III

IV

V

VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII
nia Legal;

XIV de Minas e Energia;

XV do Planejamento e Orçamento;

XVI da Previdência e Assistência Social;

XVII das Relações Exteriores;

XVIII da Saúde;

XIX do Trabalho;

XX dos Transportes.

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

Seção!!

Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:

I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

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

c) reforma administrativa;

d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

II - Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento

da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáu
ticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;

g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pes
quisas e desenvolvimento, direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;

h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;

i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasi
leira e à aeronáutica civil;

lI! - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária:

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

b) produção e fomento agropecuário;
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c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, in-
clusive estoques reguladores e estratégicos;

d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalízação dos ínsumos utilizados nas atividades agropecuá
rias e da prestação de serviços no setor;

g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;

h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;

n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;

IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ativi-

dades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;

d) política nacional de biossegurança;

V - Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administra
ção, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;

b) serviços postais;

VI - Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimõnio histórico e cultural;
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VII - Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, en

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

d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e

adolescentes;

VIII - Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das

forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à

defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e des

mobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscali-

zação e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX - Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, pou
pança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
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d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f> negociações econômicas e financeiras com governos e entida-

des nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

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

b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da política de apoio à micro, pequena e média

empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI - Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos

índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,

Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e

promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política peni

tenciária nacional;
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h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratui

ta, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII - Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;

d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;

e) política marítima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais ativida
des correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;

g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;

h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;

i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:

a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

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

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;

d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
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XIV - Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;

d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;

d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacio
nais e regionais de desenvolvimento;

d) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvol

vimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas

nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos pro
gramas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;

l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negocia
ções com organismos multilaterais e agências governamentais es
trangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;
c) assistência social;
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XVII - Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;

d) programas de cooperação internacional;

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

XVIII - Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

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

d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;

g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;

h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX - Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;

d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
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xx - Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-
viário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ l' Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.

§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas ativi
dades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regula
mentos.

Seção III

Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrntura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;

n Gabinete do Ministro;

In Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ l' No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurí
dica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo M,nistro de Estado.

§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
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SeçãolV

Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;

n - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agricola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;

In - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conse
lho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Infor
mática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacio
nal de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;

IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;

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

VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Insti
tuto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Adminis
tração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
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VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;

IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direi
tos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conse
lho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento
de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco Secretarias;

X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;

XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissâo de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orça
mento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta
tais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;

XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Na
cional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;

XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Ser
viço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta com-
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posta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repar
tições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;

XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Cura
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secreta
rias;

XVII - do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ I" São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Mili
tares.

§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos Subsecretários
Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.

CAPÍTULO UI

Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados;

I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidên
cia da República;

II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orça
mento;
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IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;

IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;

V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;

VI - na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) O Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:

I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Ci
vil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Me
tropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;

d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hí
dricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;

HI - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municipios,
do Ministério da Integração Regional;

IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
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v - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacio
nal para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério
do Bem-Estar Social;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das Se
cretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática,
recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;

VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas da
Casa Civil da Presidência da República;

VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibera
tivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § l' do art. 33, desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvol
vimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desen
volvimento do Desporto (Indesp).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitu
cional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integra
ção Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planeja
mento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n? 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;

II o Ministério do Bem-Estar Social;

III o Ministério da Integração Regional;

IV no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
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v - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secreta
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;

VII as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-
tério;

VIII no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do.Plane
jamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:

I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;

II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;

III - defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:

I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvi
mento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;

II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecen
tes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Sanea
mento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
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IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;

V - de Secretário-Executivo; de Chefe de gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os iucisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;

VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;

VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;

IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secreta
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;

XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
Ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidên
cia da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.

Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
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prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.

Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordiná
rio dos Esportes que terá as seguintes atribuições:

I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;

IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.

Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conse
lho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Ma
naus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autoriza-
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ção legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

§ 1º O quadro de servídores efetivos dos órgãos de que trata O

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvído as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2º Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, medíante autorização do Ministro super
visor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preencbídos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.

§ 3º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servídores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração díreta.

Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, trans
ferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, trans
formados ou desmembrados por esta medída provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.

Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória o Poder Executivo encaminhará ao Congres
so Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, compe
tências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
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§ F Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteli
gência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligên
cia, assim como o Departamento de Administração Geral, da Secre
taria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competên
cias e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a
integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da Pre
sidência da República.

§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisó
ria, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à trans
ferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive 08

alocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de Assun
tos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atri
buições pertinentes e a seus titulares, as competências e incum
bências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisó
ria, ou a seus titulares.

Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.

Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.

§ F O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Delibera
tivo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
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CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se aos servidores em exercí
cio no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20
da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4º do art. 93 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art.
22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.

Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servido
res para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontame'.'te atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da Re
pública e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.

Parágrafo único. A Supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, e reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.

Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran
cisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
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a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dos
inativos e das pensões pagas:

I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;

H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;

IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Ado
lescência para o Ministério da Justiça.

Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministé
rios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comis
são e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.

Art. 40. Até 31 de março de 1996, o Poder Executivo promoverá
a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que trata o art. 19,
incisos I, H e IH, de modo a evitar qualquer aumento de despesas em
decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida
provisória.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordiná
rio dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.

Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as compe
tências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
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Art. 43. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de 1Qde março de 1995,962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, e 1.190, de 23 de novembro de 1995.

Art. 44. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, especialmen
te as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, O parágrafo único
do art. 2Qdo Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969, e a Medida
Provisória nQ1.190, de 23 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.227, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produ
tos do setor sucroalcooleiro..

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região Norte/Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
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§ 19 Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de ãlcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.

§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 10 deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como maté
ria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.

§ 3' Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.

§ 4' Os excedentes de açúcar referidos no § l' poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâme
tros técnicos de conversibilidade.

Art. 2Q Para 08 efeitos do artigo anterior, consideram-se com
preendidos nas Regiões:

I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Ron
dônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;

II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. l' e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do imposto
sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Mi
nistros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.

Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre
exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de
Exportação, ou de documentos de efeito equivalente, pela Secreta
ria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo, sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido
no artigo anterior.
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Art. 5º A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3º, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:

I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;

II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.

Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixa
dos no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de quali
dade ou valor agregado.

Art. 6º Às ofertas públicas de que trata o art. 5º, inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Art. 7º A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.

Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:

I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NorteINordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;

II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela Secretaria de Política Comercial do Minis
tério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30
de setembro de 1995;

III - de exportação de açúcar autorizada pelo extinto Ministé
rio da Integração Regional, vinculadas a operações de importação de
álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Política
Comercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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Art. 9º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do dis
posto nesta medida provisória.

Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3º A aliquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."

Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.

Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.191, de 23 de novembro de 1995.

Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.

Art. 14. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.191, de 23 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.228, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providên
cias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1a O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
l?stabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1º O total anual referido no-caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.

§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.

§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresen
tação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 5° Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas, cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas por sala
classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrí
cula.

Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de con
trato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1s não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
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comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.

Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei
n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribui
ções, comprovação documental referente a qualquer cláusula contra
tual.

§ l' Quando adocumentaçâo apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.

§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renova
ção das matrículas para o período subseqüente, observado o calendá
rio escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contra
tual.

Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a reten
ção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.

Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:

«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."

Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem responden-
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do por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.192, de 23 de novembro de 1995.

Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se a Lei n'' 8.170, de 17 de janeiro de 1991, o
art. 14 da Lei n? 8.178, de 1· de março de 1991, a Lei n'' 8.747, de 9 de
dezembro de 1993, e a Medida Provisória n· 1.192, de 23 de novembro
de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.229, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dá nova redação ao art. 2~ da Lei n'2
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· O art. 2· da Lei n· 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2· Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
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Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante
convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS,
para a correspondente cobrança, relativamente à contribui
ção, às multas e aos demais encargos previstos na legislação
respectiva.

§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica
isento de custas nos processos judiciais de cobrança de seus
créditos.

§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.

§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cohrança..

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.193, de 24 de novembro de 1995.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.193, de 24 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.230, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a.seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" A partir do mês de abril de 1995, O pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis. e militares do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista,' controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.

§ 1º Caso a data .de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimen
to do disposto no caput deste artigo.

§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, pode
rão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remu
neração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.

r
Art. 3º. Ficam convalidados os atos praticados com base na

Medida Provisória n' 1.194, de 24 de novembro de 1995.
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Art. 49 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 59 Revogam-se o art. 6" da Lei n? 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, e a Medida Provisória n" 1.194, de 24 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1749 da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA .\IACIEL
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.231, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Altera a redação de cfispos i t tios das Leis
n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1.9.90. e 8.911,
de 11 de julho de 1.9.94. pura instituir os
Décimos lncorporados, e dei outras pronidén
cuis.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em funcão de dire
ção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento e'm comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

S I" A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposen
tadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
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§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incor
porada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.

§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.»

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança.»

Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou asses
soramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
a um décimo:

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formali
zada à época da percepção:

a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebi
da em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente às parcelas de representação men
sal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função,
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quando se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos
de Direção (CD);

III - da remuneração correspondente às funções de dire
ção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.

§ 1Q Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento, exercido conco
mitantemente do cargo efetivo regido pela Lei nQ 8.112, de 1990.

§ 2Q No caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6,
5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor
optado pela remuneração total do cargo em comissão, conside
ra-se, para efeito de incorporação dos décimos, a diferença
entre a remuneração de origem na data em que o servidor
completou o interstício e a remuneração do cargo em comissão
exercido por maior tempo.

§ 3Q Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo, a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administra
ção Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assesso
ramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N ature
za Especial.

§ 1Q A incorporação das parcelas remuneratórias, de que
trata este artigo, será efetivada com base no nível da função de
direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em comissão
equivalente no Poder cedente do servidor.

§ 2º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do car
go ou função que tenha originado a incorporação.»
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Art. 32 Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quin
tos, observado o limite máximo de dez décimos.

Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo dar
se-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observa
dos os critérios:

I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação origi
nal, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;

II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de
outubro de 1995.

Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.

§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), Níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas, considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
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parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de ativi
dade pelo desempenho de função.

§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Es
tado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estru
tura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de apo
sentadoria dentro das normas até então vigentes.

Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
n" 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 7' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n? 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:

I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a
aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até
essa data;

II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior ai' de março
de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos pro
ventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de clas
sificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n? 8.168, de 1991.

Art. 8' O tempo de serviço prestado nas funções e nos cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
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única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.

Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 9' O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.

Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratifica
çã? de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
LeI n? 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribnição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.

Art. 11. O caput e O § l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de
d~zembrode 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, supri
mido o § 5' e remunerados os subseqüentes:

«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classifi
cação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade, cujos planos de classificação sejam diversos da
queles a que os servidores pertenciam, sem modificação da
remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que
são ocupantes.

§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os ser
vidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias, cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
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escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.

........................................................................................................)}

Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.

Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concur
sos público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que
estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.

Parágrafo único. Aprovado o candidato no programa de forma
ção, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para
todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que
venha a ser investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. I', exceto a nova redação atribuída ao art. 67, 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n" 8.911, de 1994, 5', 6', 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n? 1.160, de 26 de outubro de 1995, e a Medida
Provisória n' 1.195, de 24 de novembro de 1995.

Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 16. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911,
de 11 de julho de 1994, e a Medida Provisória n' 1.195, de 24 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.232, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Or
çamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO I

Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo

Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri
monial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verifica
ção e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.

Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;

II - comprovara legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garan
tias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programa
ção financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamen
tária, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULO 11

Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo

CAPÍTULO I

Da Organização e Estrutura

Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo com
preende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabi
lidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.

Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:

I o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II a Secretaria Federal de Controle;

III a Secretaria do Tesouro NacionI;

IV as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presi
dência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.

§ 1e Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secre
taria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Admi
nistração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:

I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores;

H - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

IH - a Corregedoria-Geral do Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fis
cais, ou orgãos equivalentes, das entidades da administração indire
ta, controladas direta ou indiretamente pela União.

Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integran
tes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equiva
lente ao qual a entidade esteja vinculada.

Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Con
trole Interno com a finalidade de:

I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secre
taria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;

H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacio
nal pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
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titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.

Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULO H

Das Competências

Seção I

Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempe
nho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:

I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas adminis
trativos;

H - promover a normalização, o acompanhamento, a siste
matização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscali
zação e avaliação de gestão;

IH - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pare
ceres sobre a gestão dos administradores públicos;

IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;

V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;

VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
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VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;

IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;

X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;

XI exercer O controle da execução dos orçamentos da
União;

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a parti
cipar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fisca
lização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;

XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patri
monial no âmbito do Sistema de Controle Interno;

XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;

XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, in
clusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriun
dos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção II

Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempe
nho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:

I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
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subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;

II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;

IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos interna
cionais;

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;

VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;

VII - editar normas sobre a programação financeira e a exe
cução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanha
mento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;

VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orça
mento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;

IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, finan
ceira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;

X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrô
nico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presi
dente da República e a consolidação dos balanços dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios;

XIII - promover a integração com as demais esferas de gover
no em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
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TÍTULom

Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.

§ 10 Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:

a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta
tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;

d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Esta
tais;

g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamen
to e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planeja
mento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 30 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.

§ 4º Dentre os membros do conselho de administração das em
presas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
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§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TÍTULüIV

Do provimento dos Cargos e das Nomeações

CAPÍTULO I

Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro. de
Estado da Fazenda.

Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Gover
namental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesqui
sa Econômica aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n" 75.461,
de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo,
cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento
e Orçamento.

Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n?
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidade e sistemas da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO II

Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:

I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma de
finitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

UI - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos U e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo apli
cam-se também às nomeações para cargos em comissão que impli
quem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.

Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.

CAPÍTULO III

Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
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I atividade político-partidária;

II profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fisca
lização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade adminis
trativa.

§ 1· Quando a documentação ou informação prevista neste ar
tigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2· O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fisca
lização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de parece
res e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3· Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observa
rão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da
República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamen
tos da União.

Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante repre
sentação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os candidatos preliminarmente aprovados em concur
so público para provimento de cargos constantes das carreiras de
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Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento, durante o
programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a
cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concor
rendo, conforme definido em regulamento.

Art. 23. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.

Art. 24. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimes
tralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de go
verno.

Art. 25. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funciona
mento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.

Art. 26. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Minis
tério das Relações Exteriores.

Art. 27. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.

Art. 28. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.

Art. 29. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
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I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

U - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;

lU - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coor
denação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 30. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formu
lação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equi
librado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espa
cial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desen
volvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.

§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exer
cício de suas competências.

Art. 31. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:

I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias bási
cas de políticas para a atuação das empresas estatais;

11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

lU - aprovação dos parãmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5559

IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;

V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;

VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de traba
lho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;

VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos repre
sentantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;

IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 32. O Conselho de Coordenação e Controle das empresas
estatais terá:

I - como membros permanentes:

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

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presi
dente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empre
sas Estatais;

d) o titular da Secretaria de Política Econõmica do Ministério da
Fazenda;

II - como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
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§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordena
ção e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reu
niões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;

II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administra
ção Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deli
beração.

§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impe
dimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.

§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Es
tatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 33. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.

Art. 34. As despesas decorrentes desta medida provisória cor
rerão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.

Art. 35. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério em que
a Ciset tiver atuação.»

Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.196, de 24 de novembro de 1995.

Art. 37. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 38. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.196, de 24 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO

(Medida Provisória nº 1.232, de 14 de dezembro de 1995)

Denominação Situação Situação Situação
Dec.-Lei nl!2.346 Anterior Nova

Analista de Finanças e Controle 3.000 1.457 4.500
Técnico de Finanças e Controle 4.000 2.444 2.500

Total 7.000 3.901 7.000

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.233, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Altera a Lei ri" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
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«Art. 12 .....•.....................................•.........................•............

II - contribuir para a rednção e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >}

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:

I - empresas e instituições financeiras, controladas di
reta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;

II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qual
quer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;

III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;

IV - instituições financeiras públicas e estaduaís que te
nham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

§ 1º Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maíoria dos administradores da sociedade.

§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias direta e indiretas da União, no capital
social de quaísquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.

§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam ativida
des de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
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detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."

«Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais;

I - alienação de participação societária, inclusive de con
trole acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou ces
são de bens e instalações;

V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;

VI - concessão, permissão ou autorização de serviços pú
blicos;

§ l' A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.

§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e to
mar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;

H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República;

IH - Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Re
forma do Estado;
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v - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.

§ l' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.

§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presi
dente do Banco Central do Brasil.

§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES).

§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de delibe
rar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.

§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presi
dente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.

§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.

§ 72 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.

§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros
do Conselho serão representados por substitutos por eles de
signados.»

«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
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1 - recomendar, para aprovação do Presidente da Repú
blica, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações mino
ritárias no Programa;

II - aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta
tização;

b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desesta
tizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;

d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das deses
tatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Deses
tatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;

g) o relatório anual de suas atividades;

1I1 - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;

IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Progra
ma Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.

§ 1e Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompa
nhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
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§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públi
cos' objeto de concessão, pe:nnissão ou autorização.

§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestati
zação, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»

«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I - presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;

IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;

IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta lei.»

«Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.

Parágrafo único. Os principios gerais e as diretrizes espe
cíficas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, ela
borados pelo Poder Público, deverão constar do edital de deses
tatização.»

«Art. 9' Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determina
das matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus esta
tutos sociais.»
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«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.

§ 1s As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestati
zação.

§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestati
zação,

§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depo
sitante, serão automaticamente cancelados quando do encerra
mento do processo de desestatização.

§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escritura
das em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da administração indire
ta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, conta
dos da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonifi
cações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber..

«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Na
cional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
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financeira e operacional, será dada ampla divulgação das infor
mações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:

a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especifican

do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recur
sos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos

estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe

especial e os poderes nela compreendidos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Execu
tivo, que determine percentual inferior.»

«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dividas vencidas perante
a União.»

«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomenda
ção do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquísição de bens e direitos
no ãmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
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I - admissão de moeda corrente;

U - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

UI - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Te
souro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. O Presidente da República, por recomen
dação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."

«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de De
sestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."

«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será admi
nistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."

«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, neces
sário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;

U - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informaçôes que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
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UI - constituir grupos de trabalho, integrados por fun
cionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7", inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;

IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das deses
tatizações;

V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso U do art. 6' desta
lei;

VI - promover a articulação com o sistema de distribui
ção de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;

VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, trans
ferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;

VIU - preparar a documentação dos processos de desesta
tízação, para apreciação do Tribunal de Contas da União;

IX - submeter ao Presidente do Conselho outras maté
rias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. Na desestatização de instituições finan
ceiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa espe
cializada.»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos adminis
tradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de De
sestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de deses
tatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificada
mente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestati
zação.»
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«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetua
dos com terceiros, necessários à execução dos processos de deses
tatização previstos nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do
Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispen
sados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos
de que trata este artigo."

Art. 22 No caso de O Conselho Nacional de Desestatização deli
berar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 32 O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Deses
tatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n2 1.197, de 24 de novembro de 1995.

Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 62 Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990, e a Medida Provisória n" 1.197, de 24 de novembro
de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 1072

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.234, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre as alíquotas de contribui
ção para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações pú
blicas, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. lº A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso Hl do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, COm
vigência a partir de 1º de julho de 1994 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil:

Faixas Alíquota
(com base na Lei nQ 8.622, de 19.1.93, Anexo 1I1) (%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico 9da Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes 10
o vencimento básico da Classe C, Padrão IV-NI, inclusive

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe C, Padrão IV-NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes 11
o vencimento básico da Classe C, Padrão IV~NS, inclusive

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C 12Padrão IV, N8
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Art. 2' A união, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:

I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nQ 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3Q OSrecursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despe
sas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções
estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.198, de 24 de novembro de 1995.

Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6Q Revoga-se a Medida Provisória nQ 1.198, de 24 de novem
bro de 1995.

Brasilia, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107Q

da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.235, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)

Reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras provi
dências,

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regula
mento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:

I - redução de noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferra
mental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle
de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalen
tes, peças de reposição, e modelos para moldes; e

II - redução de até noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjun
tos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos.

§ 1Q O disposto no caput deste artigo aplica-se, exclusivamente,
às empresas montadoras e aos fabricantes de:

a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups, veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;

c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igualou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;

d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-
ras;

(*) Republicada no DO de 15.12.1995. Edição Extra (pég. 5704 deste volume).
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f) carroçarias para veículos automotores em geral;

g) reboques e semi-reboques utilízados para o transporte de
mercadorias;

h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos,
acabados e semi-acabados e pneumáticos, destínados aos produtos
relacionados nas alíneas anteriores.

§ 2" Os produtos de que tratam os incisos I e II deste artigo
deverão compor o ativo permanente ou ser usados no processo produ
tivo da empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições
fixados em regulamento.

§ 32 Não se aplica aos produtos importados, nos termos deste
artigo, o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.

Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:

I - o valor total FOB das importações dos produtos relacio
nados no inciso II do artigo anterior, somado ao valor total FOB das
importações dos produtos relacionados nas alíneas a a c do § 1" do
mesmo artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;

II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos, realizadas, em período a ser
determinado, por empresa;

III - o valor total FOB das importações dos produtos relacio
nados nas alíneas a a c do § 1º do artigo anterior e o valor das
exportações líquidas realizadas, em período a ser determinado, por
empresa.

§ 1" Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comér
cio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados no artigo anterior.

§ 2" Para os fins deste artigo, consideram-se, inclusive, as im
portações realizadas por intermédio de terceiros, conforme disposto
em regulamento.
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§ 3º Entende-se como exportações líquidas o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1º do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:

a) O valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b)o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a repre
sentante no exterior;

c) o valor correspondente às remessas de lucros, dividendos e
royalties efetuadas pela empresa ou sua controladora, estas até o
montante dos lucros, dividendos e royalties a ela transferidos pela
empresa.

§ 4º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cober
tura cambial.

§ 5º Às empresas que venham a se instalar no País e às
fábricas e linhas de produção novas, completas, de empresas já
instaladas, aplicar-se-á, para os efeitos das exportações líquidas a que
alude o inciso I deste artigo, o prazo a ser fixado em regulamento, a
partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos
relacionados no inciso II do art. 1º.

§ 6º A inobservância das proporções estabelecidas de' acordo
com o disposto neste artigo acarretará:

a) o recolhimento do imposto que seria devido, correspondente
ao valor da importação que exceder às proporções, com os acréscimos
aplicáveís aos débitos para com a Fazenda Nacional; e

b) o pagamento de multa de cem por cento sobre o valor do
imposto.

Art. 3º Para os efeitos do artigo anterior, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a.representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante a empresa exportadora;
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II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in
tegrais.

Art. 4' Poderão ser computadas adicionalmente como exporta
ções liquidas, nos percentuais fixados em regulamento, valores cor
respondentes;

I - ao valor FOB exportado, em cada ano calendário, por
empresa, dos produtos relacionados nas alíneas a a e do § l' do
art. 12 ;

II - às aquisições de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressa
lentes, peças de reposição e modelos, destinados ao ativo permanente
das empresas;

III - aos investimentos diretos em moeda estrangeira e rein
vestimentos, registrados no Banco Central do Brasil, em nome da
empresa, ou de sua controladora.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso UI deste artigo, os inves
timentos diretos e reinvestimentos registrados em nome da controla
dora serão limitados ao montante dos lucros, dividendos e royalties a
ela transferidos pela empresa, em cada ano calendário.

Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.

Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alí
nea h do § l' do art. l' que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabri
cantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações liquidas relativas àqueles produtos, desde que compro
vada a condição de intermediação pela montadora.

Art. 7' Para os efeitos desta medida provisória, as empresas
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § l' do art.
1', em cuja produção forem utilizados insumos importados relaciona-
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dos no inciso II do mesmo artigo, deverão apresentar, no mínimo,
índice médio anual de nacionalização decorrente de acordos interna
cionais dos quais o Brasil seja parte.

§ 1Q Poderá ser estabelecido, em regulamento, percentual míni
mo de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, e maté
rias-primas, produzidos no País, apurado em relação ao valor total
destes produtos utilizados na produção global das empresas referidas
no caput deste artigo.

§ 2" O disposto neste artigo não se aplica aos produtos fabrica
dos exclusivamente para exportação, nas condições definidas em
regulamento.

§ 3Q Para as empresas que venham a se instalar no Pais e para
as fábricas e linhas de produção novas, completas, de empresas já
instaladas, os índices de que trata este artigo deverão ser atendidos
no prazo de três anos, a contar da data de início da comercialização
dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

§ 4Q À inobservância dos índices estabelecidos de acordo com
este artigo aplicar-se-á o disposto no § 6Q do art. 2Q

•

Art. 8· Serão estabelecidas regras específicas aplicáveis ao co
mércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados
no art. 1º, com vistas à conformação do regime comum previsto na
Decisão n? 29/94 do Conselho do Mercado Comum.

Art. 9" A autorização de importação e O desembaraço aduaneiro
dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1" do art. 1" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuí
zo das demais exigências legais e regulamentares:

I Certificado de Adequação à legislação nacional de trãn-
sito;

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nQ 8.723, de 28 de outubro de 1993.

§ 1Q Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, respectivamente, segundo as normas emanadas
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5579

§ 2Q As adequações necessárias à emissão dos certificados de
que tratam os incisos I e II serão realizadas na origem.

§ 3Q Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licencia
mento.

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação cele
brados nos termos dos Decretos-Leis n''s 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação perti
nente, o encerramento dos respectivos compromissos.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os
requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se
referem os artigos anteriores, bem como os mecanismos de controle
necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta me
dida provisória.

§ 1Q O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. 1Q estará condicionado à apresentação da habilitação
mencionada no caput deste artigo.

§ 2Q Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1Q, com
redução de noventa por cento do imposto de importação, pelas empre
sas a que se refere o § 1Q do mesmo artigo.

§ 3Q A autorização a que se refere o parágrafo anterior equiva
lerá à habilitação para: fins de reconhecimento da redução do imposto
de importação.

Art. 12. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão promover depreciação acelerada, em valor correspon
dente à depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de
aquisição ou construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos, novos, relacionados no Anexo à Lei n" 9.000, de 16
de março de 1995, adquiridos entre a data da publicação desta
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medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.

§ 1° A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.

§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.

§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele refe
ridos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:

I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e

II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 14. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encami
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.

Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.200, de 24 de novembro de 1995.

Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.200, de 24 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174° da Independência e 107°
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.236, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre a instituição de crédito pre
sumido do Imposto sobre Produtos Indus
trializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Comple
mentares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos inter
mediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.

Art. 2' A base de cálculo do crédito presumido será determina
da mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de maté
rias-primas, produtos intermediários e material de embalagem refe
ridos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.

Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3' Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a inci
dência das contribuições referidas no art. 1", tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.

Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
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para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos interme
diários e material de embalagem.

Art. 49 Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações
de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda
corrente.

Art. 59 A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 19, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.

Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, a definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.

Art. 7º O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encami
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orça
mentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decor
rente desta medida provisória.

Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória nº 905, de 21 de fevereiro de 1995.

Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n91.201, de 24 de novembro de 1995.

Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.201, de 24 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.237, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre a base de cálculo da Con
tribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1'2 do art. 22 da Lei n'2 8.212,
d~ 24 dejulho de 1991, e dá outras providên
ctas.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Para efeito exclusivo de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, vedada a aplicação das disposições
previstas na Lei n' 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos
Leis n's 2.445 e 2.449, de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de
1988, respectivamente, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art.
22 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar, nos
exercícios financeiros de 1994 e 1995, as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional:

I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;

II - valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição, corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;

b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;
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In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, so
ciedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:

a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;

c) despesas de cessão de créditos;

d) despesas de cãmbio;

e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

fJ despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV - no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;

c) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa, incluídos na receita
bruta operacional;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;

VI - no caso de empresas de capitalização, a atualização mo
netária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.

§ 10 A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
de que trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
dedução de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressal
vado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 20 É admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
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a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais;

b) nas operações de câmbio;

c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusi
ve com títulos públicos.

§ 3º A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e dos encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lII.

§ 4º No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedu
ção de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso III e o imobilizado de arrendamento mercantil.

§ 5º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 6º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídi
cas mencionadas no § 10do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970.

Art. 3º As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas
a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-coopera
dos, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da ava
liação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aqui
sição, que tenham sido computados como receita.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.202, de 24 de novembro de 1995.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.

Art. 6' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, alínea a, do § 2' do art. l' do Decreto-Lei n" 2.445,
de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 2.449, de 1988, e a
Medida Provisória n' 1.202, de 24 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.238, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)

Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacio
nal (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Pro
grama Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n'2 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a maté
ria constantes da Lei n'2 S.177, de 1'2 de março
de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249191.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O art. 30 daLein'8.177, de l'demarço de 1991, alterado
pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:

(*) Retificada no DO de 20.12.1995 (pág. 5716 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5587

«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.

§ 1Q Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:

a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2Q OS recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:

a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

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

§ 3Q O Poder Executivo fixará, mediante decreto, nos meses
de janeiro e julho de cada ano, os limites de substituição dos
títulos a que se refere o Decreto-Lei nQ 263, de 1967, para o
respectivo exereício.»

Art. 2Q O art. 2Q da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2Q A NTN será emitida com as seguintes caracteris
ticas gerais:

I - prazo: até 30 anos;

III - formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo Ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º dejunbo de 1991; nas
operações de troca por Brazil Inoestment Bond (BlB), de que trata
O art. 1º desta lei; e nas operações de troca por bônus, previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º .

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................ »

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3º .
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a

utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na

Medida Provisória nº 1.203, de 24 de novembro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.203, de 24 de novem

bro de 1995.
Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º

da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.239, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre a participação dos traba
lhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O VICE-PRESlDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESlDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos traba
lhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtivi
dade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.

Art. 2' Toda empresa deverá convencionar com seus emprega
dos, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.

§ I" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão cons
tar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguin
tes critérios e condições:

a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em
presa;

b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa
mente.

§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na en
tidade sindical dos trabalhadores.

Art. 3· A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
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§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distri
buição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.

§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1995, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoafísica, competindo à pessoa jurídica a respon
sabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utili
zar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:

I - mediação;

II - arbitragem de ofertas finais.

§ I' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admítida a de
sistência unilateral de qualquer das partes.

§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. I' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controla
das e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.204 de 24 de novembro de 1995.

Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8' Revoga-se a Medida Provisória nº 1.204, de 24 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174 da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.240, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1s As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3' do Decreto-Lei
n' 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
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b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
à unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2Q É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos con
tratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

§ lQ É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2Q Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3Q Ressalvado o disposto no § 7Q do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de peri
odicidade inferior à anual.

§ 4Q Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, conside
rada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5Q O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.

§ 6Q O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser pror
rogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3Q OS contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisó-
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ria, e, no que com ela não conf1itarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referi
dos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdên
cia privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6º A partir de lº de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1e de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetá
rias de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1a de janeiro de 1996.

§ 1º Em lº de julho de 1995 eem lºdejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de contas ex
tintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observáncia do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
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Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.

§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

§ 3' A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do art. 21,
ambos da Lei n' 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao traba
lho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.

Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.

§ I? O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regula
mentação de que trata o § 5' deste artigo.

§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.

§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de renegociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.

§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusan
do-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5595

documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.

§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deve
rão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença
normativa.

§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composi
ção do conflito de interesse das partes e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é veda
da a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.

§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.

§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produ
tividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.

Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
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para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agru
pamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalen
te a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.205, de 24 de novembro de 1995.

Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, o art.
14 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, e a Medida Provisória nº
1.205, de 24 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.241, Dl<; 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dá nova redação ao § 3'1. do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolu
ção de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.1):5463-5626, dez. 1995.



5597

Art. l' O § 3'do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 52 .

§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decor
rentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»

Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso lII, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.

Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.206, de 24 de novembro de 1995.

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.206, de 24 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995: 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.242, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei
n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, que regu
lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui
ção Federal, institui normas para licitação
e contratos da Administração PÚ blica e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 10 O art. 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4', com a seguinte redação:

«§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.207, de 24 de novembro de 1995.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.207, de 24 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.243, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Altera a legislação referente ao Adicio
nal ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° Os arts. 5°, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n? 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art 5Q
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lli- .

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N- .

c) exportados temporariamente para outro pais e condicio
nados à reimportação em prazo determinado;

d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos im
portados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;
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e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão compe
tente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, rela
ção de importadores e o valor global, por entidade, das importa
ções autorizadas;

v - , .

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

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nO 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes adua
neiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2° do art. 12 da Lei nº 8.402,
de 8 de janeiro de 1992;

d) importadas pela União através de órgão federal da Ad
ministração direta e entidades autárquicas e fundacionais super
visionadas;

e) que retornem ao Pais nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos au
torizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;

3. por motivo de modificações na sistemática do pais impor
tador;

4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à

vontade do exportador brasileiro;
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f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e' automóveis de
passageiros;

g) importadas por permissionários autorizados pelo Minis
tério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;

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

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

§ 1Q Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.

§ 22 Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:

a) as mercadorias submetidas aos seguintes regímes adua-
neiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;

b) as mercadorias submetidas aos seguintes regímes adua-
neiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."

"Art. 10......................................................................•..........
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I - .

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas venci
das decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8º, inciso IH) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante.»

«Art. 16 .

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:

a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasilei
ros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;

3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;

b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasilei
ros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mer
cante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
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d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros bra
sileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flu
tuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II - no pagamento ao Agente Financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamen
tos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração Ou risco das operações;

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

II! - na diferença entre o custo interno efetivo de constru
ção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno.

IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embar
cação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.

§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da divida assumida pela
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União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).

§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos IH e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»

«Art. 29 .

Parágrafoúnico. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercan
te e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 31 de dezembro
de 1995, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às opera
ções de financiamento realizadas com recurso do FMM, contratadas
a partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.

§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.

§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.

§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
n' 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida
provisória.

§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

Art. 3' Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5'
do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.208, de 24 de novembro de 1995.
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Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6Q Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e a Medida Provisória nQ

1.208, de 24 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174Qda Independência e 107"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.244, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constitnição, adota a segninte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q O Cadastro Informativo de créditos não qnitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.

Art. 2Q O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jnridicas
que:

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
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H - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadas
tro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.

§ 1· Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadín, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.

§ 2· Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de
cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades in
tegrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quan
to ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhe
cimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contri
buinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsá
vel pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;

H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 22, inciso 11,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contri
buintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV - data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
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próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as opera
ções ou situações que tenham registrado no Cadin.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:

I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;

11 - concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora.

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.

§ 1º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda, e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.

§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:

a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obri
gação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

Art. 8' A não observância do disposto nos arts. l' a 7' desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n' 8.112,
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de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei. n' 5.452, de I' de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Art. 9' Fica suspensa até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2' do Decreto-Lei n' 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto
Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n' 2.163,
de 19 de setembro de 1984.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta me
dida provisória.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá de
legar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competên
cia para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor
deverá:

I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;

II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à pri
meira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

§ I" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.

§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.

§ 3' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamen
to, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
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§ 4º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na datada concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas
restantes.

§ lº Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.

§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.

§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do paga
mento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia '(Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações im
plicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcela
mento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos rela
tivos a:

I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;

II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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III - imposto de renda decorrente de realização de lucro infla
cionário na forma do art. 31 da Lei nQ 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nQ 8.981, de
20 de janeiro de 1995;

IV - valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro Nacional.

Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcela
mento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória,
exceto, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art. 11.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integral
mente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nQ 8.981, de 1995:

«Art. 84 .

§ 8Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacíonal.»

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazen
da Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
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I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período
base encerrado em 31 de dezembro de 1988;

II - ao empréstimo compulsório instituido pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;

III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mer
cadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nºs 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;

IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a trans
missão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;

V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;

VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;

VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.

§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional.
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§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quan
tias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional au
torizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I
a VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento
relevante.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Divida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.

§ 1º Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 2º Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.

§3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.209, de 28 de novembro de 1995.

Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 22. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, os arts.
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91, 93 e 94 dá Lei n? 8.981, de 1995, e a Medida Provisória n" 1.209,
de 28 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107°
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.245, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre o número de cargos deNa
tureza Especial, de cargos doGrupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Admi
nistraçõo Pública Federal direta; autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O VICE"PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.

§ 1· O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a. correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
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§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá
ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e funções
de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Institui
ções Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autár
quica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.185, de 23 de novembro de 1995.

Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remane
jar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.

Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.

Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deve
rá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.210, de 28 de novembro de 1995.

Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7' Revogam-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995, e a
Medida Provisória n' 1.210, de 28 de novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.245,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994)

Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional

Cargo/Função Quantitativos

Natureza Especial 52

Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6 140
DAS-5 569
DAS-4 1.764
DAS-3 2.834
DAS-2 6.355
DAS-1 7.984

Subtotal 19.646

Função Gratificada
FG-1 9.259
FG-2 8.782
FG-3 11.981

Subtotal 30.022

Total 49.720

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.246, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Cria a Gr,atificação de Condição Espe
cial de Trabalho (GCET), para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a segninte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.

Art. 2' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo ã hierarquização entre os diver
sos postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças
Armadas e paga a partir de l' de agosto de 1995, de acordo com o
Anexo I.

Art. 3' Simultaneamente, até 31 de dezembro de 1995, será
concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata
o art. 1', no valor constante do Anexo Il.

Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:

a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40, 41 e 42 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.

Art. 4' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.211, de 28 de novembro de 1995.

Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de I" de agosto de 1995.

Art. 7' Revoga-se.a Medida Provisória n' 1.211, de 28 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I

Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2º)

I - Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo do
Almirante-de-Esquadra)

Posto Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro 0,733

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro 0,588

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro 0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel 0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel 0,495

Capitão-de-Corveta e Major 0,42S

Capitão-Tenente e Capitão 0,341

Primeiro-Tenente 0,302

Segundo-Tenente 0,266

II - Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de
Guarda-Marinha)

Graduação Fator

Guarda-Marinha e Aspírante-a-Ofícial 0,377

Aspirante e Cadete (último ano) 0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva 0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) 0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais
anos) 0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos 0,049

Grumete 0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva 0,040
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III - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)

Graduação Fator

Suboficial e Subtenente 0,377

Primeiro-Sargento 0,347

Segundo-Sargento 0,263

Terceiro-Sargento 0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor 0,143

'I'aifeiro-de-Primeira Classe 0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe 0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado-
Clarim de111Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim
ou Corneteiro de lI!Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado) 0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11\ Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e Soldado.
Clarim ou Corneteiro de 2!! Classe 0,082

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não
especializados) 0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe 0,049

ANEXO I!
I - Oficiais

Posto Valo, (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro 453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro 425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro 398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel 330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel 306,00

Capitão-de-Corveta e Major 284,30

Capitão-Tenente e Capitão 210,60

Primeiro-Tenente 186,90

Segundo-Tenente 184,70
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II - Praças Especiais

Graduação Valor (R$)

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial 110,70

Aspirante e Cadete (último ano) 19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de 17,40
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) 16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos) 14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos 14,40

Grumete 14,40

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças
da Reserva 12,00

Hl - Praças

Graduação Valor (R$)

Suboficial e Subtenente 110,70

Primeiro-Sargento 93,00

Segundo-Sargento 77,10

Terceiro-Sargento 65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor 42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe 36,30

Taifeiro-de-Segunrla Classe 32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
I'' Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de I'' Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado) 26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I!! Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2D Classe 24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2!!Classe (engajados e não especializados) 19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3D Classe 14,40
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.247, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que Se
refere o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes
fundos, extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art.
6º da Lei nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão
a funcionar nos termos da respectiva legislação:

I - Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);

II - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);

III - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede),

Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.

Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo nº 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
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Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.248, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das dis
ponibilidades financeiras do Fundo de Am
paro ao Trabalhador (FAT).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisó
ria, com força de lei:

Art. 1º Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, re
munerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Cus
tódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
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Art. 2º Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n? 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.

§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido en
tre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.

§ 2º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortiza
ção do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do prin
cipal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.213, de 30 de novembro de 1995.

Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.213, de 30 de novem
bro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
Paulo Paim
Adib Jatene
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.249, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995

Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público
(pIS / Pasep), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Consti
tuição e as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, e
nº 8, de 3 de dezembro de 1970.

Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensal
mente:

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsi
diárias, com base no faturamento do mês;

11 - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como em
pregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

111 - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das trans
ferências correntes e de capital recebidas.

Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribui
ção sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contri
buição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decor
rentes de operações praticadas com não associados.

Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
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própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto Sobre Produtos Industriais (IPI), e o Imposto Sobre Opera
ções Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo ven
dedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.

Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:

I - aos serviços prestados a pessoa juridica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo paga
mento represente ingresso de divisas;

n - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego interna
cional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

In - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigar
ros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calcula
da sobre o menor valor, no Pais, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.

Art. 7' Para efeitos do inciso In do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecada
das, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
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Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:

I 0,65% sobre o faturamento;

H - um por cento sobre a folha de salários;

HI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arreca
dadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9· À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penali
dades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.

Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.

Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.

Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.

Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclu
sivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.

Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autar
quias somente a partir de 1º de março de 1996.

Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de lº de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:

I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;

H - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso de
fundo de investiroento ou clube de investiroento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável;
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Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributa
dos, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.212, de 28 de novembro de 1995.

Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1e
de outubro de 1995.

Art. 18. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.212, de 28 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 141, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Emissora da Barra Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade deBarra
Bonita, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 126, de 9
de julho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Emissora
da Barra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 14
de novembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Barra Bonita,
Estado de São Paulo. .

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. LeisRep. Fed.Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 142, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Repórter Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência nwdulada na Cidade de Ijui, Estado
do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 66, de 22

de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Repórter
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 14 de setembro
de 1987, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 143, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Feliz deSanto Antônio de
Pádua Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Cidade de
Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de
Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 29 de julho
de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Feliz de Santo
Antônio de Pádua Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 16 de outubro de 1988, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santo Antônio de
Pádua, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 144, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Morro Verde Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito local na Cidade de Mairí, Estado
da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 92, de 9

de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Morro Verde Ltda.
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de
Mairi, Estado da Bahia.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1l:5627-5664, dez. 1995.



5630

Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 145, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Sociedade Catarinense
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em [reqíiência modulada na Cidade
de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado O ato a que se refere a Portaria n' 92, de 22

de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Socie
dade Catarinense Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 5 de
maio de 1991, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Joaçaba, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 146, DE 1995

Aprova o ato que renova a outorga defe
rida à Rádio Princesinha do Norte Ltda.
para explorar serviço deradiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Miracema,
Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
agosto de 1992, que renova a outorga deferida à Rádio Princesinha
do Norte Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 22
de fevereiro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na Cidade de Miracema, Estado do
Rio de Janeiro.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 147, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão da
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda: para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Indaiatuba,
Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 85, de 22

de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal
de Indaiatuba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 7 de fevereiro de 1990, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Indaiatu
ba, Estado de São Paulo.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 148, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão da
Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 78, de 22

de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Fundação
Cultural Planalto de Passo Fundo para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 22 de setembro de 1990, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 149, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 25 de novembro
de 1989, a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 150, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de
Carazinho Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modula
da na Cidade de Carazinho, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 57, de 22

dejunho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 12 de novembro
de 1989, a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de
Carazinho Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cara
zinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 151, DE 1995

Aprova o ato que renova a outorga defe
rida à Rádio e Televisão Gazeta de Carazi
nho Lida. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de
Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de

agosto de 1992, que renova a outorga deferida à Rádio e Televisão
Gazeta de Carazinho Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 3 de agosto de 1991, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 152, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Cruz Alta,
Estado do Rio Grande do SuL

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 17 de setembro
de 1991, a concessão outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 153, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A.
para explorar serviço deradiodifusão desons
e imagens (televisão) na Cidade deMacapá,
Estado do Amapá.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de

julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio TV do
Amazonas S.A. para explorar, por quinze anos, a partir de 25 de
novembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Macapá, Estado do
Amapá.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 154, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens {televisão} na Cidade de Cascavel,
Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. ]O É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de

julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 17 de setembro
de 1991, a concessão outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 155, DE 1995

Aprova o ato que outorga a concessão à
Fundação Pioneira de Radiodifusão Educa
tiva do Paraná para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusi
vamente educativos, na Cidade de Guara
puava, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 15 de
junho de 1993, que outorga, por quinze anos, a concessão à Fundação
Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Gua
rapuava, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 156, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Rádio e Televisão Educativa e
Cultural de Viçosa (Fratevi) para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas
Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 1.956, de
22 de dezembro de 1993, que outorga permissão à Fundação Rádio e
Televisão Educativa e Cultural de Viçosa (Fratevi) para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 157, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Turvo,
Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
novembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 3 de junho de
1992, a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 158, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda.
para explorar serviço deradiodifusão sonora
na Cidade de Guaíra, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 125, de 9
de julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 18 de agosto
de 1992, a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Guaíra, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 159, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Gazeta Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRE(3S0 NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 999, de 30
de julho de 1993, que renova, por dez anos, a partir de 10 de setembro
de 1992, a permissão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 160, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV Jornal do Commercio Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na Cidade de Recife, Estado
de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 16 de

setembro de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de
outubro de 1992, a concessão outorgada à TV Jornal do Commercio
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber queo CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Rsgimento Intsmo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 161, DE 1995

Aprova o ato que autoriza o Governo do
Estado da Paraiba a executar, por íntermé
dio da Rádio Tabajara --- Superintendência
de Radiodifusão, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada ria Cidade de
Joõo Pessoa, Estado da Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 615, de 20

de maio de 1993, que autoriza o Governo do Estado da Paraiba a
executar, por intermédio da Rádio Tabajara - Superintendência de
Radiodifusão, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 162, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de _Maringá
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Morin
gá, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decretos.n.,.de·4 de
novembro de 1994, que reuova, por dez anos, a partir de l' de:
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Marin
gá Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Maríngá, Estado
do Paraná. .

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor ua data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de novembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 163, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda.
para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 26 de

julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda. para
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saberque o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N·164,DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de
Tapera Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Cidade de
Tapera, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
agosto de 1992, que renova por dez anos, a partir de 4 de dezembro
de 1991, a concessão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de Tapera
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Tapera, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente doSenado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 165, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Menina Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 15 de
setembro' de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 19 de maio
de 1991, a concessão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar,
sem direito deexclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade'de Olímpia, Estado de São Paulo.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 166, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Expansão Cultural
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Ma
nhuaçu, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 105, de 24

de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 28 de fevereiro
de 1989, a permissão outorgada à Fundação Expansão Cultural para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Manhuaçu, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saberqueo CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 167, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Empresa Paulista de 'Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na· Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 26 de

julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 12 de fevereiro
de 1991, a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 168, DE 1995

Aprova o ato que outorga a permissão à
Fundação Cultural de Radiodifusão Educa
tiva da Região dos Lagos para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 1.820, de
13 de dezembro de 1993, que outorga permissão à Fundação Cultural
de Radiodifusão Educativa da Região dos Lagos para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na Cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezsembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 169, DE 1995

Aprova os atos que outorgam permissão
à Fundação Universidade do Estado deSan
ta Catarina para executar, nas Cidades de
Florianópolis, Joinville e Lages, no Estado de
Santa Catarina, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' São aprovados os atos constantes das Portarias n's
1.671, 1.672 e 1.673, de 16 de novembro de 1993, do Ministério das
Comunicações, que outorgam permissão à Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, nas Cidades de FIo·
rianópolis, Joinvil1e e Lages, no Estado de Santa Catarina.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 170, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cristã Educativa Ltda.,
posteriormente transferida à Fundação Cris
tã Educativa, para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Cidade de
Pires do Rio, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 29 de
julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Cristã
Educativa Ltda., posteriormente transferida à Fundação Cristã Edu
cativa, para explorar, por dez anos, a partir de 15 de maio de 1988,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 171, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Universidade Estadual de Marin
gá para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos na Cidade de Ma
ríngá, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº É aprovado O ato a que se refere a Portaria n' 1.130, de

27 de agosto de 1993, que outorga permissão à Fundação Universida
de Estadual de Maringá para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Marin
gá, Estado do Paraná.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 172, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Itaberat Lida. paraexplo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda
média local na Cidade de Itaberaí, Estado de
Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 655, de 5
de setembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 26 de
outubro de 1991, a permissão outorgada à Rádio Itaberaí Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média local na Cidade de Itaberaí, Estado de Goiás.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 173, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação TVMinas - Cultural
e Educativa para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na Ci
dade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de

julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 16 de novembro
de 1986, a concessão outorgada à Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 174, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Florianó
polis, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 61, de 22

de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 2 de dezembro
de 1990, a permissão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATlVO N' 175, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Novo Som de Barra Bo
nita Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Barra Bonita, Estado de São
Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 58, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Novo
Som de Barra Bonita Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 25 de outubro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Barra
Bonita, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 176, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Menina Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Oltmpia,
Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 827, de 7
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 25 de maio
de 1994, a permissão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 177, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Comunicadora FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 88, de 22

de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 16 de março
de 1989, a permissão outorgada à Rádio Comunicadora FM Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 178, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Stereo Rádio FM de Ituverava
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Ituverava, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. lº É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 824, de 7
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 26 de
janeiro de 1992, a permissão outorgada à Stereo Rádio FM de Ituve
rava Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Ituverava,
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 179, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Tapejara Ltda. para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Tapejara, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. P É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 13 de

outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 2 de setembro
de 1992, a concessão outorgada à Rádio Tapejara Ltda, para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 180, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade de Televisão Sul Flu
minense Ltda. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na Ci
dade de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 13 de
outubro de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 13 de junho
de 1990, a concessão outorgada à Sociedade de Televisão Sul Flumi
nense Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 181, DE 1995

Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Globo Ijuí Lida. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Ijui, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto nº 98.931, de
5 de fevereiro de 1990, que outorga concessão à Rádio Globo Ijuí Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ijuí,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 182, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à
Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. para ex
plorar serviço deradiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Viçosa, Es
tado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 126, de 13

de março de 1990, que outorga permissão à Sociedade Rádio Monta
nbesa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 183, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes
do Rio de Janeiro Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de

julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão
Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, a partir de 15 de julho de 1989, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY,_ Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 184, DE 1995

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura
Municipal deTeresina a executar, por intermé
dio da Fundação Cultural Monsenhor Chaves,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na Cidade de Teresina, Estado doPiauí.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.929, de
22 de dezembro de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Teresina a executar, por intermédio da Fundação Cultural Monse
nhor Chaves, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 185, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à
Prefeitura Municipal deCampinas para exe
cutar, na Cidade de Campinas) Estado de
São Paulo) Serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.009, de

3 de agosto de 1993, do Ministério das Comunicações, que outorga
permissão à Prefeitura Municipal de Campinas para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 186, DE 1995

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas - Rádio Li
bertas a executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na Cidade de
Poços de Caldas, Estado deMinas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 459, de 28

de abril de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas - Rádio Libertas a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 187, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Empresa Paulista de Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o decreto s.n., de 22 de
agosto de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 7 de maio de
1991, a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 188, DE 1995

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao
Tratado de Assunção sobre a Estrutura Ins
titucional do Mercosul -- Protocolo de Ouro
Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Ge
rais, em 17 de dezembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de
Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul - Protocolo
de Ouro Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Gerais, em 17 de
dezembro de 1994.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compro
missos gravosos ao patrimônio nacionaL
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSjt
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 189, DE 1995

Aprova o texto do Protocolo celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, em Brasília, em 21 de março de
1994, para Emenda e Prorrogação doAcordo
de Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre
os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Protocolo celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América, em Brasília, em 21 de março de 1994, para Emenda e
Prorrogação do Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre
os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compro
missos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 190, DE 1995

Aprova o texto do Acordo para Coopera
ção nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear)
celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Federação
da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para Cooperação nos Usos
Pacificos da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Brasí
lia, em 15 de setembro de 1994.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacio
naI quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 191, DE 1995

Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas deCiên
cia e Tecnologia do Espaço Exterior, celebra
do entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular
da China, em Beijing, em 8 de novembro de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação
em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, em Beijing, em 8 de novem
bro de 1994.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compro
missos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 16.12.1995.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 192, DE 1995

Aprova o texto do Protocolo de Medidas
Cautelares, aprovado mediante a Decisão
n' 27, de 1994, do Conselho do Mercado Co
mum (Mercosul), por ocasião de sua VII Reu
nião, realizada em Ouro Preto, nos dias 16 e
17 de dezembro de 1994.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1a É aprovado o texto do Protocolo de Medidas Cautelares,
aprovado mediante a Decisão nº 27, de 1994, do Conselho do Mercado
Comum (Mercosul), por ocasião de sua VII Reunião, realizada em
Ouro Preto, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1994.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacio
nal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Pro
tocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos ter-
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mos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 16.12.1995.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 60, DE 1995

Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no
valor de US$ 36,000,000.00 (trinta e seis
milhões de dólares norte-americanos), equi
valentes a R$ 32.868.000,00 (trinta e dois
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais),
em 28 de abril de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. lº É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstru
ção e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 36,000,000.00
(trinta e seis milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 32.868.000,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e sessenta e oito
mil reais), em 28 de abril de 1995.

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto
de Alívio à Pobreza Rural no Estado de Sergipe.
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser
realizada nas seguintes condições:

a) devedor: Governo do Estado de Sergipe;

b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento (Bird);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;

d) valor: US$ 36,000,000.00 (trinta e seis milhões de dólares
norte-americanos), equivalentes a R$ 32.868.000,00 (trinta e dois
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais), em 28 de abril de 1995;

e) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no se
mestre precedente;

f) commitment charge: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;

g) condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e conse
cutivas, no valor de US$ 1,800,000.00 (um milhão e oitocentos mil
dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15
de março de 2001 e a última em 15 de setembro de 2010;

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

- commitment charge: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.

Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento pode
rão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de
Sergipe na operação de crédito externo de que trata O art. 1º desta
resolução.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da autorização é de
qninhentos e quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
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Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° 61, DE 1995

Autoriza o Estado do Ceará a elevar o
limite de endividamento de que trata o art.
4º, 11, da Resolução n" 11, de 1994, e a con
tratar operação de crédito externo, com ga
rantia da União, junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de US$ 70,000,000.00 (eeten
ta milhões de d6lares norte-americanos),
equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta e
dois milhões, setecentos e vinte mil reais), em
31 de março de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. ]O É o Estado do Ceará autorizado a elevar, temporaria
mente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que
trata o art. 4°, n, da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal,
e a contratar operaçãode crédito externo junto ao Banco Interna
cional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de
US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norte-americanos),
equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta e dois milhões, setecen
tos e vinte mil reais), em 31 de março de 1995.

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto
de Combate à Pobreza Rural no Ceará.
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Art. 2' A operação de crédito referida no art. I" deverá ser
realizada nas seguintes condições:

a) devedor: Governo do Estado do Ceará;

b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento (Bird);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;

d) valor: US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norte
americanos), equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta e dois
milhões, setecentos e vinte mil reais), em 31 de março de 1995;

e) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no Se
mestre precedente;

fJ commitment charge: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contado a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;

g) contragarantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos
Estados (FPE);

h) garantidor: República Federativa do Brasil;

i) condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e conse
cutivas, no valor de três milhões e quinhentos mil dólares norte-ame
ricanos cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2001 e
a última em 15 de setembro de 2010;

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

- commitment charge: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.

Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento pode
rão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.

Art. 3' É a União autorizada a conceder garantia ao Estado
do Ceará na operação de crédito externo referida no art. l' desta
resolução.
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Art. 4Q O prazo máximo para o exercício da autorização é de
quinhentos e quarenta dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 62, DE 1995

Autoriza o Governo do Estado do Mara
nhão a contratar operação de crédito a ser
realizada junto à Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), no valor de R$ 1.889.679,00
(um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil,
seiscentos e setenta e nove reais), destinada
ao financiamento do projeto de desenvolvi
mento da região sob influência da Estrada de
Ferro Carajás.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a con
tratar operação de crédito a ser realizada junto à Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD), no valor de R$ 1.889.679,00 (um milhão, oitocentos
e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais).

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão desti
nados ao financiamento do projeto de desenvolvimento da região sob
influência da Estrada de Ferro Carajás.

Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes:

a) valor pretendido: R$ 1.889.679,00 (um milhão, oitocentos e
oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais);
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b) juros: 1% a.a. (um por cento ao ano) no período de carência e
3% a.a, (três por cento ao ano) durante o período de amortização, sobre
o saldo devedor corrigido;

c) correção: 80% (oitenta por cento) da variação do IGP-M, no
período compreendido entre a data da liberação dos recursos e a da
amortização de cada parcela semestral;

d) garantia: cotas-partes do FPE - Fundo de Participação dos
Estados;

e) destinação dos recursos: financiamento do projeto de desen
volvimento da região sob influência da Estrada de Ferro Carajás;

f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em dezesseis parcelas semestrais e

sucessivas, com carência de dois anos.
Art. 32 O prazo máximo para o exercício da autorização é de

duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 63, DE 1995

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro a contratar operação de crédito exter
no no valor de até US$180,OOO,OOO.OO (cento
e oitenta milhões de dólares norte-america
nos),junto ao Banco Interomericano de Desen
volvimento(BID),com garantia da União, des
tinada ao financiamento parcial do Programa
de Urbanização de Assentamentos Populares
do Rio de Janeiro.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro autorizada
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no
valor equivalente a até US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta milhões
de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Programa
de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro
(Proap-Rio).

Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:

a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

b) valor: US$180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares
norte-americanos);

c) amortização: mediante o pagamento de prestações somes
trais, consecutivas e tanto quanto possíveis iguais. A primeira pres
tação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o
pagamento dos juros, uma vez transcorridos seis meses, contados a
partir da data prevista para o final do empréstimo e a última até 8
de maio de 2021;

d) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma
taxa anual para cada semestre determinada pelo custo dos emprés
timos qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem razoável, expressa em termos de uma
percentagem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com
sua política sobre taxa de juros, pagáveis semestralmente, em 8 de
maio e 8 de novembro de cada ano, a partir de 8 de novembro de 1996;

e) comissão de crédito: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por
cento) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contado a
partir de sessenta dias da taxa de assinatura do contrato, pagável
semestralmente, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento
dos juros.

§ 1e Do valor do financiamento destinar-se-á a quantia de
US$ 1,800,000.00 (um milhão e oitocentos mil dólares norte-ame
ricanos) para atender despesas de inspeção e supervisão geral do
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credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais,
tanto quanto possível iguais, ingressado nas contas do credor, inde
pendentemente de solicitação do mutuário.

§ 2Q As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorro
gadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 64, DE 1995

Autoriza o Governo do Estado da Bahia
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
(LFT-BA)J destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento no
l'! semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos termos
da Resolução n? 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFT-BA), destinadas ao
giro de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível no 1Q

semestre de 1996.
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Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a

serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nQ 3;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: três anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:

Título Vencimento Quantidade

551095 15.01.96 165.619.991.418

551095 15.02.96 228.070.121.238

551096 15.04.96 444.139.557.569

551094 15.05.96 588.689.695.324

551096 15.06.96 590.213.797.137

Total 2.016.733.162.686

g) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem emi
tidos:

Colocação Vencimento Título Data-Base

15.01.96 15.01.1999 551096 15.01.96

15.02.96 15.02.1999 551096 15.02.96

15.04.96 15.04.1999 551095 15.04.96

15.05.96 15.05.1999 551095 15.05.96

17.06.96 15.06.1999 551093 17.06.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n Q 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
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i) autorização legislativa: Leis nº 4.828, de 17 de fevereiro de
1989, e nº 6.914, de 9 de novembro de 1995.

Art. 3º A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 65, DE 1995

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado do Rio de Janeiro (LFT-RJ), cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobi
liária daquele Estado, vencível no primeiro
semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar
operação de crédito interno, mediante a emissão de Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ), cujos recursos
serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no
primeiro semestre de 1996.

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6º do art. 15 da
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal;

b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: até um mil e oitocentos e vinte e sete dias;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selic);

fJ características dos títulos a serem substituídos:

Título Vencimento Quantidade

541826 01.01.96 1.328.998.811

541826 01.02.96 683.506.616

541826 01.03.96 667.979.447

541826 01.04.96 5.366.381.417

541826 01.05.96 675.819.453

541826 01.06.96 801.054.588

Total 9.523.740.332

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti
dos:

Colocação Vencimento Título Data-Base

02.01.96 01.01.2001 541826 02.01.96

01.02.96 01.02.2001 541827 01.02.96

01.03.96 01.03.2001 541826 01.03.96

01.04.96 01.04.2001 541826 01.04.96

02.05.96 01.05.2001 541825 02.05.96

03.06.96 01.06.2001 541824 03.06.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro de
1988.

Art. 3' O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias a contar da vigência desta resolução.
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Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 66, DE 1995

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir Letras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFT-RS), cujos recursos serão
destinados à liquidação da sétima parcela de
precatórios judiciais de responsabilidade da
quele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFT-RS), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima
parcela de precatórios judiciais de responsabilidade daquele Estado.

Art. 2º As emissões de títulos referidas no artigo anterior serão
realizadas nas seguintes condições financeiras:

a) quantidade: 7.720.250 LFT-RS;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: de até sete anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - (Cetip) em
decorrência desse valor de PU, as quantidades serão divididas por
1.000 (mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;
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f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emíti
dos:

Data-Base Títulos Vencimento Quantidade

01.08.95 p 15.05.2001 3.860.125

01.08.95 P 15.11.2001 3.860.125

Total 7.720.250

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central;

h) autorização legislativa: Lei n" 6.465, de 15 de dezembro de
1972; Lei n' 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; Decreto n" 36.168, de
5 de setembro de 1995.

Parágrafo único. Os títulos deverão ser registrados na Cetip.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir de
sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 67, DE 1995

Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais, a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFT-MGJ, destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. l' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos
termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG),
destinadas ao giro de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária
vencível no primeiro semestre de 1996.

Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6' do art. 15 da
Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal;

b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro

(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n'' 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:

Título Vencimento Quantidade

511826 01.01.96 752.993.893

511826 01.02.96 3.796.659.420

511827 01.03.96 2.421.554.363

511827 01.04.96 902.589.180

511827 01.05.96 1.005.078.467

511827 01.06.96 5.357.252.352

Total 14.236.127.675

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti
dos:

Colocação Vencimento Título Data-Base

02.01.96 01.01.2001 511826 02.01.96

01.02.96 01.02.2001 511827 01.02.96

01.03.96 01.03.2001 511826 01.03.96

01.04.96 01.04.2001 511826 01.04.96

02.05.96 01.05.2001 511825 02.05.96

03.06.96 01.06.2001 511824 03.06.96
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

i) autorização legislativa: Decreto n' 29.200, de 19 de janeiro de
1989; Resolução n' 1.837, de 23 de janeiro de 1989; Lei n? 9.589, de 9
de junho de 1988.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias contado de sua
publicação.

Art 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 68, DE 1995

Autoriza o Governo do Estado do Piauí
a realizar operação de crédito interno, junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES / Finame), no
valor de R$ 9.065.557,94 (nove milhões,
sessenta e cinco mil e quinhentos e cin
qüenta e sele reais e noventa e quatro
centavos), destinados ao reescalonamento
de dívidas, decorrentes de confissão, con
solidação e refinanciamento de débitos
vencidos e vincendos, perante aquela ins
tituição.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É o Estado do Piauí autorizado a elevar temporariamen
te, e em caráter excepcional, o limite de endividamento previsto no
art. 4º, lI, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal.

Art. 2º É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação
de crédito junto ao Banco de Desenvolvimeto Econômico e Social
(BNDESlFiname), no valor de R$ 9.065.557,94 (nove milhões, sessen
ta e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), a preços de 15 de junho de 1995.

Parágrafo único. Os recursos serão destinados à consolidação e
refinanciamento de débitos vencidos e vincendos decorrentes do Con
trato nº 94.2.500.6.1., de 28 de janeiro de 1994.

Art. 3º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes características e condições financeiras:

a) valor pretendido: R$ 9.065.557,94 (nove milhões, sessenta e
cinco mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), a preços de 15 de junho de 1995, a saber: R$ 8.534.104,86
(oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e quatro reais e
oitenta e seis centavos) do subcrédito A e R$ 531.453,08 (quinhentos
e trinta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e oito centavos)
do subcrédito B;

b) juros: 6% a.a, (seis por cento ao ano) - a título do spread,
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observada a siste
mática contratual pertinente;

c) atualização monetária: TJLP;
d) garantia: cotas-partes do FPE;
e) finalidade da operação: confissão, consolidação e finan

ciamento de débitos vencidos e vincendos decorrentes do Contra
to nº 94.2.500.6.1., de 28 de janeiro de 1994;

fJ prazos:
I - subcrédito A - até 15 de janeiro de 2002;

II - subcrédito B - até 15 de fevereiro de 2002;
g) condições de pagamento:

- do subcrédito A:

I - carência até 15 de julho de 1995;
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II - amortização em setenta e oito parcelas mensais, definidas
da seguinte forma: quatro parcelas mensais sucessivas, no valor de
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo a primeira com
vencimento em 15 de agosto de 1995 e a última em 15 de novembro
de 1995; setenta e quatro parcelas, mensais e sucessivas, no valor do
principal vincendo da divida, dividido pelo número de prestações de
amortização ainda não vencidas, sendo a primeira no dia 15 de
dezembro de 1995 e a última em 15 de janeiro de 2002, observando o
disposto na Condição Geral n" 9;

- do subcrédito B:

I - carência até 15 de janeiro de 2002;

11 - amortização em prestação única, com vencimento no dia
15 de fevereiro de 2002.

Art. 42 A autorização deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1995

Dispõe sobre as operações de crédito in
terno e externo dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias, inclusive concessão de garan
tias, seus limites e condições de autorização,
e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
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CAPÍTULO I

Das Operações de Crédito

Art. lQ As operações de crédito interno e externo realizadas
pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas
respectivas autarquias são subordinadas às normas fixadas nesta
resolução.

§ 1Q Para os efeitos desta resolução, compreende-se como ope
ração de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamen
tos ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, e a concessão
de qualquer garantia, que representem compromissos assumidos com
credores situados no País ou no exterior.

§ 22 Considera-se financiamento ou empréstimo a emissão Ou

aceite de títulos da dívida pública e a celebração de contratos que
fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de
desembolso ou amortização, bem como seu aditamento que elevem
tais valores ou modifiquem tais prazos.

§ 3Q A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito Federal,
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias equipara-se às
operações de crédito definidas neste artigo, para os efeitos desta
resolução.

Art. 2Q A celebração de operações de crédito externo, de cré
dito interno que exijam elevação temporária de limites, de emissão
de títulos da dívida pública e a concessão de garantia pelos Esta
dos, pelo Distrito Federal, pelos Municipios e por suas respectivas
autarquias, somente será efetuada após autorização específica do
Senado Federal.

CAPÍTULO II

Dos Limites das Operações de Crédito

Art. 3Q As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo
Distrito Federal, pelos Municipios e por suas respectivas autarquias,
em um exercício, não poderão exceder o montante das despesas de
capital fixadas na lei orçamentária anual correspondente, ressalva
das as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
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finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria
absoluta, observado O disposto nesta resolução.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por opera
ção de crédito realizada em um exercício o montante de liberação
contratualmente previsto para o mesmo exercício.

§ 2º Os montantes com liberação prevista para exercícios futu
ros serão deduzidos das despesas de capital dos respectivos exercícios
para efeito de verificação do limite fixado neste artigo.

Art. 4º As operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias,
inclusive a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes
limites:

I - o montante global das operações realizadas em um exer
cício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com
amortizações, juros e demais encargos da dívida vencida e vencível
no ano, efetivamente pagos e a pagar, considerados os critérios de
refinanciamento vigentes para a dívida mobiliária e para o endivida
mento externo, atualizados monetariamente, ou vinte e sete por cento
da receita líquida real, o que for maior;

11 - o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e
demais encargos de todas as operações de crédito, já contratadas e a
contratar, inclusive o originário do parcelamento de débitos relativos
às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Consti
tuição Federal, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não pago, não poderá
exceder a margem de poupança real, ou dezesseis por cento da receita
líquida real, o que for menor.

§ 1º Entende-se como receita líquida real, para os efeitos
desta resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao
mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando,
excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de
alienação de bens, de transferências voluntárias ou doações rece
bidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso
dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
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§ 2º Entende-se como margem de poupança real, para os efeitos
desta resolução, o valor da receita líquida real, deduzida a despesa
corrente líquida, atualizada monetariamente.

§ 3' Entende-se como despesa corrente líquida, para os efeitos
desta resolução, o valor das despesas realizadas nos doze meses ante
riores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apuran
do, excluídas as referentes ao pagamento dejuros e demais encargos das
dívidas ocorridas nos referidos doze meses e, no caso dos Estados, as
transferências aos Municípios, por participações constitucionais e legais.

§ 4' Os valores mensais utilizados para o cálculo da receita
líquida real e da despesa corrente líquida serão extraídos dos balan
cetes mensais dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, e corrigidos, mês a mês, pelo Índice
Geral de Preços do Mercado (IGPM), da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), adotando-se como base o último dia do mês anterior ao
imediatamente anterior ao mês da análise do pleito.

Art. 5' Não serão computadas, nos limites definídos no artigo
anterior, as garantias prestadas nos contratos de refinanciamento
celebrados com o Banco do Brasil S.A., ao amparo da Lei n' 7.976, de
27 de dezembro de 1989.

Art. 6º Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata o art. 4º,
Il, serão computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada
exercício, considerados os critérios de refinanciamento vigentes para
a dívida mobiliária e para o endividamento externo.

§ l' Excluem-se do disposto no caput, os dispêndios com as
operações garantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, contratadas até 15 de dezembro de 1989, exceto quando
o tomador das referidas operações de crédito atrasar, por mais de
trinta dias, o pagamento do serviço da dívida, caso em que será o
respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado para
efeito da apuração do limite definido no art. 4', lI.

§ 2º Os dispêndios referentes às operações mencionadas no
parágrafo anterior não serão computados para efeito do limite esta
belecido no art. 4', L

Art. 7" A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Fede
ral e pelos Municípios a operações de crédito interno e externo exigírá:
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I - o oferecimento de contragarantias suficientes para o pa
gamento de quaisquer desembolsos que os Estados, o Distrito Federal
ou os Municípios possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia;

H - a adimplência do tomador para com o garantidor e as
entidades por ele controladas.

Parágrafo único. Consideram-se inadimplentes os tomadores
com dívidas vencidas por prazo igualou superior a trinta dias e não
repactuadas.

Art. 8' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
pleitear ao Senado Federal que as garantias prestadas ou a serem
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados no
art. 4', desde que comprovem que:

I - a operação de crédito seja destinada ao financiamento de
projetos de investimentos ou ao refinanciamento da dívida;

H - a entidade garantida possua capacidade de honrar os
compromissos assumidos.

Art. 9' Os pleitos a que se refere o artigo anterior serão enca
minhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do
Brasil, devidamente instruídos com:

I documentação hábil à comprovação do disposto nos arts.
7º e 8º;

H autorização específica do órgão legislativo do Estado,
Distrito Federal ou Município, conforme o caso, para a concessão da
garantia não computada nos limites desta resolução;

HI - comprovação da inclusão do projeto nas Leis do Plano
Plurianual e de Diretrizes Orçamentárias, bem como no orçamento
de investimentos das empresas sob o seu controle;

IV - comprovação, pela entidade garantida, do cumprimento
do disposto no art. 13, IH;

V - parecer do Banco Central do Brasil.

Art. 10. Em caso excepcional, devidamente justificado, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado
Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, a elevação
temporária dos limites fixados no art. 4' desta resolução.
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§ l' A elevação de que trata este artigo não poderá ser superior
a vinte e cinco por cento dos valores inicialmente atribuídos.

§ 2' Ressalvam-se do limite a que se refere o parágrafo anterior
os pleitos relativos a empréstimos e financiamentos junto a organis
mos multilaterais e instituições estrangeiras oficiais de crédito e
fomento, como contrapartida realizados com recursos próprios do
pleiteante.

Art. 11. O limites fixados no art. 4' não se aplicam às operações
de crédito por antecipação da receita orçamentária.

§ l' O saldo devedor das operações a que se refere este artigo
não poderá exceder a doze por cento da receita líquida real, definida
no § l' do art. 4'.

§ 2' O dispêndio mensal máximo, compreendendo as amortiza
ções, juros e demais encargos referentes às operações de que trata
este artigo, não poderá ultrapassar sete por cento da receita líquida
real, definida no § l' do art. 4'.

Art. 12. As operações de crédito por antecipação da receita
orçamentária deverão ser, obrigatoriamente, liquidadas até trinta
dias após o encerramento do exercício em que forem contratadas,
excetuadas aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe
do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas até trinta dias antes
do encerramento do exercício.

Parágrafo único. No último ano de exercício do mandato do
Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do
Município é vedada a contratação das operações de crédito de que
trata este artigo, a partir do primeiro dia do período de seis meses
que anteceder a data das respectivas eleições, até o final do mandato.

CAPÍTULO III

Da Autorização do Senado Federal

Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias encaminharão ao Senado Federal, por inter
médio do Banco Central do Brasil, os pedidos de autorização para a
realização das operações de crédito de que trata esta resolução,
instruídos com:
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I - pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;

U - autorização específica do órgão legislativo do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, para a realização
da operação;

UI - certidões que comprovem a regularidade junto ao Progra
ma de Integração SociallPrograma de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep), ao Fundo de Investimento Social! Contri
buição Social para o Financiamento da Seguridade (Finsocial!Cofins),
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao FGTS, e decla
ração de adimplência junto às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional e aos financiadores externos em operações
garantidas pela União, firmada pelo respectivo Chefe do Poder
Executivo;

IV - análise financeira da operação acompanhada dos crono
gramas de dispêndios com as dívidas interna e externa e com a
operação a ser realizada, bem como da demonstração da capacidade
de pagamento do tomador;

V - relação de débitos vencidos e não pagos;

VI - comprovação de que o projeto está incluído nas Leis do
Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento
Anual;

VII - comprovação do cumprimento do disposto nos art. 27, §
2', art. 29, VI e VII, art. 32, § 3', e art. 212 da Constituição Federal,
e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março de 1995, assim como do
pleno exercício da competência tributária conferida pela Constituição
Federal;

VIU - balancetes mensais para fins de cálculo dos limites de
que trata o art. 4º;

IX - parecer conclusivo do Banco Central do Brasil quanto
ao enquadramento nos limites dos arts. 3' e 4' desta resolução e
quanto ao impacto monetário e cambial, ao endividamento interno e
externo, à natureza financeira e à demonstração da observância dos
limites estabelecidos nesta resolução.
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§ 1º O Banco Central do Brasil encaminhará o pleito ao Senado
Federal no prazo máximo de dez dias úteis, contados do recebimento
da documentação constante dos incisos I a VIII.

§ 2º A comprovação de que trata o inciso VII será atestada em
certidão expedida pelos Tribunais de Contas a que estão jurisdiciona
dos os tomadores, referente ao último exercício, ou, caso não disponí
vel, do imediatamente anterior.

Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de ope
rações de crédito por antecipação de receita orçamentária pelos Esta
dos, pelo Distrito Federal e pelos Municípios serão instruídos com:

I documentação prevista nos incisos I a III do artigo ante-
rior;

II Lei do Orçamento Anual;

III solicitação da instituição financeira com as característi-
cas da operação e cronograma de reembolso.

§ 1º As operações de crédito de que trata este artigo serão objeto
de pronunciamento do Banco Central do Brasil, solicitado por inter
médio das instituições financeiras, relativamente ao seu enquadra
mento nos limites estabelecidos no art. 11, §§ 1" e 2º, e ao disposto no
caput.

§ 2º O Banco Central do Brasil pronunciar-se-á quanto à solici
tação de que trata o parágrafo anterior, no prazo de dez dias úteis da
data de seu recebimento.

Art. 15. Os pedidos de autorização de operações de crédito
interno ou externo que envolvam aval ou garantia da União serão
encaminhados ao Senado Federal por mensagem do Presidente da
República, acompanhada de exposição de motivos do Ministro da
Fazenda, bem como de pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda
N acional e da Secretaria do Tesouro N acíonal, em conformidade com
os procedimentos estabelecidos pela legislação que regula a matéria.

Art. 16. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta
pública ou colocação no mercado de títulos da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser encaminha
dos ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil,
devidamente instruídos com a documentação prevista nos incisos I a
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IX do art. 13, devendo o parecer de que trata o inciso IX conter,
também, informações sobre:

I - a quantidade de títulos da espécie já emitidos e o desem
penho dos mesmos junto ao mercado secundário;

II - o perfil do endividamento da entidade emissora após a
efetivação da emissão de títulos pretendida;

III - a observância dos limites fixados nesta resolução e o
impacto da operação de crédito no mercado mobiliário.

§ l' Os títulos de que trata este artigo deverão guardar equiva
lência com os títulos federais, e seus prazos de resgate não poderão
ser inferiores a seis meses, contados da data de sua emissão.

§ 2' Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a serem
emitidos para atender à liquidação dos precatórios judiciais penden
tes de pagamento, objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 3' Os títulos de que trata o parágrafo anterior não se incluem
nos limites previstos no art. 42 e não são passíveis de refinancia
mento.

§ 4' A utilização de recursos obtidos por meio da colocação dos
títulos de que trata o § 2' em outra finalidade que não a de liquidação
de precatórios judiciais pendentes de pagamento, implicará na obri
gatoriedade de a entidade emissora promover o imediato resgate de
tais títulos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 5' A fiscalização do cumprimento do disposto no parágrafo
anterior compete aos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionadas
as entidades emissoras.

§ 6' As emissões de títulos por parte dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, destinadas ao refinanciamento de títulos
da espécie em circulação, terão sua autorização pelo Senado Federal
sujeita à demonstração de um esquema de amortização.

§ 7' Para efeito do disposto no art. 5' da Emenda Constitu
cional n? 3, de 1993, entende-se por principal devidamente atuali
zado o valor de emissão devidamente corrigido pelo fator de atua
lização próprio da espécie de título, devendo o Senado Federal
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definir o percentual de refinanciamento adequado às condições pró
prias de cada solicitante.

Art. 17. Caso o Banco Central do Brasil constate que a docu
mentação recebida não é suficiente para a sua análise, solicitará a
complementação dos documentos e informações, fluindo, a partir do
atendimento das exigências, novos prazos para seus pareceres e
manifestações previstos nesta resolução.

Art. 18. As resoluções do Senado Federal autorizativas das
operações de crédito objeto desta resolução incluirão, ao menos, as
seguintes informações:

I - valor da operação e moeda em que será realizada, bem
como o critério de atualização monetária;

II - objetivo da operação e órgão executor;

III - condições financeiras básicas da operação, inclusive cro
nograma de liberação de recursos;

IV - prazo para o exercício da autorização, que será de, no
mínimo, cento e oitenta dias e, no máximo, quinhentos e quarenta
dias para as operações de dividas fundadas externas, e de, no mínimo,
noventa dias e, no máximo, duzentos e setenta dias para as demais
operações de crédito.

§ 1° Nas operações de crédito autorizadas em conformidade Com
o art. 10, a condição de excepcionalidade será expressamente mencio
nada no ato autorizativo.

§ 2° Nas operações de crédito externo com garantia da União, a
concessão de garantia será expressamente mencionada no ato auto
rizativo.

CAPÍTULO IV

Da Responsabilidade do Banco Central do Brasil

Art. 19. As operações de crédito interno enquadradas nos limi
tes estabelecidos nos arts. 3°, 4° e 11 serão precedidas de manifesta
ção do Banco Central do Brasil, em processo instruído com a docu
mentação constante dos arts. 13 e 14, respectivamente.
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Art. 20. O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal os pleitos de realização de operações de crédito interno que
não se enquadrem nos limites estabelecidos nos arts. 3º e 4º, devida
mente instruídos com a documentação constante do art. 13, e cumpri
do o disposto no art. 10.

Art. 21. Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito
dos mercados financeiros e de capitais, a fiscalização da observância
das disposições desta resolução.

Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias, que tenham dívidas referentes a operações
de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições
sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), deverão remeter,
quando solicitados, ao Banco Central do Brasil:

I - informações sobre o montante das dívidas flutuante e
consolidada, interna e externa;

II - cronogramas de pagamento de amortizações, juros e de
mais encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não
pagas;

III - balancetes mensais e síntese da execução orçamentária.

Art. 23. O Banco Central do Brasil informará, mensalmente, ao
Senado Federal:

I - a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e de suas respectivas autarquias;

II - as operações de crédito por antecipação da receita orça-
mentária analisadas no período, fornecendo dados sobre:

a) entidade mutuária;

b) entidade mutuante;

c) prazo da operação;

d) condições de contratação, tais como valor, correção monetária,
taxas de juros e demais encargos;

e) garantias oferecidas pela entidade mutuária;

fJ outras informações julgadas úteis.
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CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 24. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas
pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de
que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e U, todos da Constituição
Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e
suas autarquias para pagamento de débitos para com esta.

Art. 25. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Muni
cípios e a suas respectivas autarquias assumir compromissos direta
mente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiras de
obras, mediante emissão ou aval de promissórias, aceite de duplicatas
ou outras operações similares.

Art. 26. Na contratação das operações de crédito de que trata
esta resolução poderão ser dispensados os documentos de que trata o
art. 13, lU, desde que tais operações sejam vinculadas à regularização
dos respectivos débitos.

Art. 27. Para efeito do disposto no art. 2' da Lei n'' 8.727, de 5
de novembro de 1993, é fixado o limite de onze por cento da receita
líquida real, definida no § l' do art. 4'.

§ I? O valor resultante da aplicação do limite definido no caput
deste artigo será utilizado no pagamento de amortizações.juros e demais
encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do
refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resultantes de
renegociações realizadas com base na Lei nº 7.976, de 27 de dezembro
de 1989, no art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 de julbo de 1991, na Lei n"
8.620, de 5 de janeiro de 1993, da comissão de serviços das operações
amparadas pela Lei n' 8.727, de 1993, da comissão de serviço das
operações amparadas pela Lei n' 8.727, de 1993, das dívidas relativas a
financiamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, assumidas por esses
mediante adítivo, e das dívidas resultantes de renegociações realizadas
com base na Lei n" 8.727, de 1993, nesta ordem.

§ 2' A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na
forma do parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido
no caput será utilizada no resgate da dívida mobiliária.
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§ 3º O percentual definido no caput será aplicado sobre um
duodécimo de receita líquida real, definida no § 1º do art. 4º.

§ 4' Para efeito de apuração do valor de cada uma das presta
ções mensais de que trata o art. 2º da Lei nº 8.727, de 1993, serão
deduzidos os dispêndios com as amortizações, juros e demais encargos
das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês anterior ao do paga
mento da referida prestação.

Art. 28. O disposto nesta resolução não se aplica às atuais
autarquias financeiras.

Art. 29. A inobservância das disposições da presente resolução
sujeitará os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respec
tivas autarquias às sanções previstas em lei e nesta resolução.

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

Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmen
te a Resolução nº 11, de 1994.

Senado Federal, 14 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 70, DE 1995

Autoriza os Estados a contratar opera
ções de crédito previstas no Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
de Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º São os Estados autorizados a contratar as operações de
crédito, inclusive 08 compromissos e as condições, previstos no Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e suas
alterações.
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Parágrafo umco, O montante e o serviço das operações de
crédito de que trata este artigo não serão computados, no exercício
financeiro em que forem celebrados os respectivos contratos, nos
limites previstos no art. 4', I e II da Resolução n? 69, de 1995.

Art. 2' Não se aplicam a esta resolução os seguintes dispositi-
vos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal:

I - art. 13, IV, VI, e VIII, e § 1';
II - art.18.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 14 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 71, DE 1995 (*)

Autoriza o Estado de Alagoas a emitir
301.623.440 (trezentos e um milhões) seiscen
tos e vinte e três mil e quatrocentos e quaren
ta) de Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos
serão destinados à liquidação do 7'2 oitavo
precatórios judiciais pendentes, bem como de
ofícios requisitórios complementares por de
cisão de Acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É autorizado o Estado de Alagoas, nos termos da reso

lução n' 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos serão destinados à

(*) Republicada no DO de 19.12.1995 (pág. 5712 deste volume),
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liquidação do 7' oitavo de precatórios judiciais pendentes, bem como
de ofícios requisitórios complementares por decisão de Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 2º A emissão autorizada no art. l' será realizada sob as
seguintes condições:

a) quantidade: 301.623.440 (trezentos e um milhões, seiscentos
e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criada pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real), nas respectivas datas-base;

fJ características dos títulos a serem emitidos:

Data-Base Vencimento Quantidade Tipo

01.11.95 01.06.1997 75.000.000 P
01.11.95 01.06.1998 75.000.000 P
01.11.95 01.06.1999 75.000.000 P
01.11.95 01.06.2000 76.623.440 P

Total 301.623.440

g) forma de colocação: através de oferta pública nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

h) autorização legislativa: Lei nº 5.743, de 6 de outubro de 1995.

Art. 3º O prazo para o exercício da autorização é de cento e
oitenta dias contado a partir da data de sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 72, DE 1995

Concede, ao Governo do Estado da Ba
hia, elevação de limite de endividamento e
autorização para contratação de operação de
crédito externo entre aquele Estado e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de US$ 264,000,000.00 (duzentos e
sessenta e quatro milhões de dólares norte
americanos), com garantia da República Fe
derativa do Brasil, cujos recursos serão des
tinados ao financiamento do Programa de
Saneamento Ambiental deSalvador e Entor
no da Baia de Todos os Santos.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" Conceder, ao Governo do Estado da Bahia, autorização
para elevação temporária de seu limite de endividamento, em mon
tante necessário ao enquadramento da operação de que trata o art. 2"
desta resolução.

Art. 2" Conceder, ao Governo do Estado da Bahia, autoriza
ção para contratação de operação de crédito externo entre aquele
Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de US$ 264,000,000.00 (duzentos e sessenta e quatro
milhões de dólares norte-americanos), com garantia da Repúbli
ca Federativa do Brasil, cujos recursos serão destinados ao
financiamento do Programa de Saneamento Ambiental de Sal
vador e Entorno da Baia de Todos os Santos, com as seguintes
características:

a) valor pretendido: US$ 264,000,000.00 (duzentos e sessenta
e quatro milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 251.856.000,00 (duzentos e cinqüenta e um milhões, oitocentos
e cinqüenta e seis mil reais), em 30 de setembro de 1995, sendo:
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I - US$ 254,000,000.00 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões
de dólares norte-americanos), ou quantia equivalente 'em outras
moedas, exceto a da República Federativa do Brasil;

II - US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-ame
ricanos), na moeda de curso legal na República Federativa do
Brasil;

b) juros:

I - sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma
taxa anual determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualificados
tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida de uma
margem, expressa em termos de percentagem anual, que o BID
estabelecerá periodicamente de acordo com sua política de taxa de
juros;

II - 4% a.a. (quatro por cento ao ano), contados das datas de
desembolso;

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado, contado a partir
de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;

d) garantidor: República Federativa do Brasil;

e) destinação dos recursos: financiamento do Programa de Sa
neamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baia de Todos os
Santos;

fJ condições de pagamento:

- do principal ( I e Il): o empréstimo deverá ser amortizado
pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais e,
tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros,
uma vez transcorridos seis meses contados da data prevista para
o desembolso final dos recursos e a última até o dia 20 de setembro
de 2020;

- dos juros (I e Il): semestralmente vencidos, em 20 de março e
20 de setembro de cada ano, começando em 20 de março de 1996;

- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
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Art. 3Q A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 2Qdeverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias
contado da data da publicação desta resolução.

Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NQ 73, DE 1995

Suspende a execução do caput do art.
10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de
1953, com a redaçãodadapeloart.lº daLei
n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É suspensa a execução do capu.t do art. 10 da Lei
nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação dada pelo art. l Q

da Lei nQ7.690, de 15 de dezembro de 1988, declarado inconstitucional
por decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 23 de
novembro de 1994, no Recurso Extraordinário n" 167.992-1/210.

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 74, DE 1995

Autoriza o Estado de Goiás a elevar o
limite de endividamento de que trata o in
ciso II do art. 4'2 da Resolução n!! li, de
1994, do Senado Federal, e a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás
(LFT-GO), cujos recursos serão destinados
ao giro da dívida mobiliária daquele Estado,
vencível no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. lº É o Estado de Goiás autorizado a elevar, temporaria
mente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que
trata o inciso II do art. 4' da Resolução n" 11, de 1994, do Senado
Federal, e a realizar operação de crédito interno, mediante a emissão
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GO), cujos
recursos serão destinados a rolagem de 100% (cem por cento) da
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.

Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições e características:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6' do art. 15 da
Resolução n' 11 de 1994, do Senado Federal;

b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT),

criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:

Título Vencimento Quantidade

652150 15.03.96 2.455.563.275

652160 15.03.96 544.436.725

Total 3.000,000.000
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g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:

Colocação Vencimento Título Data-Base
15.03.96 15.03.2000 651461 15.03.96

15.03.96 15.03.2000 651461 15.03.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

i) autorização legislativa: Lei n· 10.908, de 14 de julho de 1989,
e Decreto n· 3.337, de 12 de janeiro de 1990.

Art. 3· O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e
setenta dias, contado da vigência desta resolução.,

Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1995

SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 75, DE 1995

Autoriza a República Federativa do Bra
sil a contratar operação de crédito externo com
a Agroinvest - Empresa Húngara de Comér
cio Exterior e de Empreendimentos para Ex
portação, no valor deaté US$ 21,280,000.00
(vinte e um milhões e duzentos e oitenta mil
dólares norte-americanos).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada a realizar
operação de crédíto externo com a Agroinvest - Empresa Húngara
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de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Exportação, no
valor de até US$ 21,280,000.00 (vinte e um milhões e duzentos e
oitenta mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de crédito
referida no caput, na modalidade Supplier's Credit (Crédito de For
necedor), destinam-se ao financiamento da importação de bens e
serviços para execução do Projeto de Desenvolvimento da Bovinocul
tura do Leite.

Art. 2' A operação de crédito de que trata esta resolução será
realizada nas seguintes condições financeiras:

I - devedor: República Federativa do BrasillMinistério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

II - credor: Agroinvest _ Empresa Húngara de Comércio
Exterior e de Empreendimentos para Exportação - Budapeste (Hun
gria);

III - valor: US$ 21,280,000.00 (vinte e um milhões e duzentos
e oitenta mil dólares norte-americanos), sendo:

- US$ 5,280,000.00 (cinco milhões e duzentos e oitenta mil
dólares norte-americanos) destinados à aquisição de máquinas, equi
pamentos e sêmen bovino; e

- US$ 16,000,000.00 (dezesseis milhões de dólares norte-ame
ricano destinados à cobertura de gastos com serviços;

IV - juros: 7,5% a.a. (sete vírgula cinco por cento ao ano),
contados a partir das datas das Atas de inicio efetivo dos serviços e
assistência técnica e das datas dos Docuinentos Básicos (conhecimen
to de embarque ou armazenagem e fatura comercial);

V - condições de pagamento:

a) do down payment (20% - vinte por cento):

1. para equipamentos e materiais:

- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
de emissão do Certificado de Autorização do Banco Central do Brasil
e após a emissão das guias de importação referentes à compra de
máquinas, equipamentos e acessórios;
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- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
do conhecimento de embarque ou armazenagem e fatura comercial,
denominados Documentos Básicos;

2. para serviços de assistência técnica:

- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
de emissão do Certificado de Autorização do Banco Central do Brasil;

- 10% (dez por cento): quarenta e cinco dias contados da data
da Ata de início efetivo dos serviços e assistência técnica;

b) do principal financiado (80% - oitenta por cento):

1. para equipamentos e materiais: em doze prestações semes
trais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação dezoito
meses contados da data dos Documentos Básicos;

2. para serviços e assistência técnica: em seis prestações semes
trais, aproximadamente iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira
prestação dezoito meses contados da data da Ata de início efetivo dos
serviços e assistência técnica;

c) dos juros: semestralmente vencidos.

Art. 3· O prazo para o exercício da autorização é de quinhentos
e quarenta dias contado a partir da publicação desta resolução.

Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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REPUBLICAÇÕES

LEI

LEI NO 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)

Autoriza a criação de subsidiária da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletro
brás), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) é au
torizada a criar empresa subsidiária mediante cisão da Light Serviços
de Eletricidade S.A., para efeito de implementação da desestatização
desta última.

Art. 2º O capital social da nova sociedade será integralizado,
substancialmente, com os bens, créditos e outros direitos integrantes
do patrimônio da sociedade cindida, titulados junto à Eletropaulo 
Eletricidade de São Paulo S.A., observando-se, a respeito, o disposto
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(*) Publicada noDO de 18.12.1995 (pág. 5340 deste volume),
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Art. 3º A sociedade resultante da cisão terá por objeto social
principal a participação no capital social da Eletropaulo - Eletrici
dade de São Paulo S.A. e de outras sociedades.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de dezembro de 1995;174º da Independência e 107'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.235, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)

Reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras providên
cias.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regula
mento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:

I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferra
mental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;

II - redução de até noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e

(*) Publicada no DO de 15,12.1995 (pág. 5574 deste volume).
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III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Impor
tação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c § 19

deste artigo.

§ 19 O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:

a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos de transporte de

mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;

c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;

d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, aca

bados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos rela
cionados nas alíneas anteriores.

§ 29 O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às empre
sas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos.

§ 3' A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.

§ 4' A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.

§ 5' Os produtos de que tratam os incisos I e II deverão
compor o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da
empresa, vedada a revenda, exceto nos casos e condições fixados
em regulamento.

§ 6' Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de
novembro de 1966.
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§ 7º Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
IH o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº 37, de 1966.

Art. 2º O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:

I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 10do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adiciona
das às realizadas nas condições previstas nos incisos H e HI do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;

H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

HI - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzi
das no País, e o valor total FOB das importações de matérias-primas
realizadas nas condições previstas no inciso H do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e

IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacio
nados na alínea h do § 10do artigo anterior, realizadas nas condições
previstas no inciso H do art. 1º e o valor das exportações líquidas
realizadas, em período a ser determinado, por empresa.

§ 1º Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comér
cio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e H do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2º Entende-se, como exportações líquidas, o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1º do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:

a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback, e

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a repre
sentante no exterior.
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§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cober
tura cambial.

§ 4' Para as empresas que veubam a se instalar no País, para
as liubas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regn1amento, poderá ser estabeleci
do prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1'.

Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido O valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e

II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in
tegrais.

Art. 4' Poderão ser computadas adicionalmente, como exporta
ções líquidas nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:

I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação pró
pria relacionados nas alíneas a a h do § l' do art. 1';

II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferra
mental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessó
rios, sobressalentes, peças de reposição, fabricada no País e incorpo
rados ao ativo permanente das empresas; e

III - ao valor FüB importado de ferramentais novos, bem
como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorpora
dos ao ativo permanente das empresas.

Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
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segmento de taxas livres, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.

Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alí
nea h do § F do art. 1', que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabri
cantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exporta
ção tenha sido intermediada pela montadora.

Art. 7' O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § l' do art. 1', em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados.no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.

Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empre
sas já instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regu
lamento.

Art. 8' O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produ
tos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras especificas aplicáveis.

Art. 9' O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, cele
brados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação perti
nente, o encerramento dos respectivos compromissos.

Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduanei
ro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § l' do art. l' são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuí
zo das demais exigências legais e regulamentares:
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I
sito; e

II Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.

§ I? Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacio
nal de Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama),

§ 2' As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.

§ 3' Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata.o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licencia
mento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para ha
bilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à veri
ficação do fiel cumprimento o do disposto nesta medida provisória.

§ l' O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. l' estará condicionado à apresentação da habilitação
mencionada no caput deste artigo.

§ 2' Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1º, com
redução de noventa por cento do Imposto de Importação, pelas em
presas a que se refere o § l' do mesmo artigo.

§ 3' A autorização a que se refere o parágrafo anterior equiva
lerá à habilitação para fins de reconhecimento da redução do Imposto
de Importação.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondenteà depre
ciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aqnisição ou construção de
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, relacionados
no anexo à Lei n" 9.000, de 16 de março de 1995, adqniridos entre a data
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da publicação desta medida provisória e 31 de dezembro de 1997,
utilizados em processo industrial do adquirente.

§ 1" A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.

§ 2" A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.

§ 3" A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4" As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele refe
ridos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice estabelecidos de acordo com os arts. 2"e 7" sujeitará a empresa
a multa de:

I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das impor
tações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1", que
exceder a proporção a que se refere o inciso II do art. 2";

II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das impor
tações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. l' que
exceder os limites adicionais a que se refere O § F do art. 2";

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das impor
tações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1",que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2";

IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das impor
tações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder os limites adicionais.a que se refere o
§ I" do art. 2";

V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das impor
tações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. F, que

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.ll:5703-5713, dez. 1995.



5711

concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 7Q

;

VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações rea
lizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1·, que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 29; e

VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das impor
tações dos produtos relacionados nas alínea h do § 1· do art. 1·,
realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1·, que exceder
a proporção a que se refere O inciso IV do art. 2·.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:

I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e

II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, enca
minhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de
1994.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.200, de 24 de novembro de 1995.

Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 18. Revoga-se a Medida Provisória n· 1.200, de 24 de
novembro de 1995.

Brasília, 14 de dezembro de 1995; 174· da Independência e 107·
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Serra
José Frederico Álvares
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RESOLUÇÃO

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 71, DE 1995 (*)

Autoriza o Estado de Alagoas a emitir
301.623.440 (trezentos e um milhões seiscen
tos e vinte e três mil e quatrocentos e quaren
ta) de Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de Alagoas (LFT-ALJ, cujos recursos
serão destinados à liquidação do 7'!. oitavo
precatórios judiciais pendentes) bem como de
ofícios requisitórios complementares por de
cisão de Acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado.

O SENADO FEDERAL, resolve:

Art. F É autorizado o Estado de Alagoas, nos termos da Reso
lução n' 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos serão destinados à
liquidação do 7' oitavo de precatórios judiciais pendentes, bem como
de ofícios requisitórios complementares por decisão de Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 2' A emissão autorizada no art. l' será realizada sob as
seguintes condições:

a) quantidade: 301.623.440 (trezentos e um milhões seiscentos
e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criada pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: até cinco anos;

(") Publicada no DO de 18.12.1995 (pág. 5694 deste volume).
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e) valor nominal: R$l.OOO,OO (Cetip); em decorrência desse valor
de Preço Unitário (PU), as quantidades serão divididas por 1.000 (um
mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;

fJ características dos títulos a serem emitidos:

Data-Base Vencimento Quantidade Tipo

01.11.95 01.0S.1997 75.000.000 P
01.11.95 01.06.1998 75.000.000 P
01.11.95 01.06.1999 75.000.000 P
01.11.95 01.06.2000 76.623.440 P

TOTAL 301.623.440

g) forma de colocação: através de oferta pública nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

h) autorização legislativa: Lei nº 5.743, de 6 de outubro de 1995.

Parágrafo único. Os títulos emitidos na forma prevista na alínea
f serão registrados no Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para
pagamento de precatórios judiciais.

Art. 3º O prazo para o exercício da autorização é de cento e
oitenta dias contado a partir da data de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de dezembro de 1995.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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RETIFICAÇÕES

LEI

LEI Nº 9.121, DE 30 DE OUTUBRO DE 1995 (*)

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
em favor de Diversos Órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos
adicionais até o limite de R$ 2.889.369.503,00,
para os fins que especifica.

Retificação

No Anexo lI, página 17236, do Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem, na coluna especificação,

Onde se lê:

39201.16.088.0537.1204.0744 - BR-424/PE - Chã Preta 
Correntes

Leia-se:

39201.16.088.0537.1204.0744 - BR-424/ALlPE - Chã Preta
Correntes

(*) Publicado no DO de 31.10.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(10):4245, cut.
1995).
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MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.238, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1995 (*)

Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacio
nal (NTNJ e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Pro
grama Nacional de Desestatização {PND},
instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a maté
ria constantes da Lei nº8.177, de1º de março
de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3'2 da Lei nº 8.249/91.

Retificação

No art. 1', onde se lê:

«Art. 30 .

§ l'

§ 2' .

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

§ 3' O Poder Executivo fixará, mediante decreto, nos meses
de janeiro e julho de cada ano, os limites de substituição dos
títulos a que se refere o Decreto-Lei n? 263, de 1967, para o
respectivo exercício.»

Leia-se:

"Art. 30 .

§ p .

(*) Publicada no DO de 15.12.1995 (pág. 5586 deste volume).
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§ 2" , .

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
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Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no
valor de R$ 314.606,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 21 de dezembro de 1995. 5357
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9.184 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 474.717,00, para os fins que espe-
cifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. 5358

9.185 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 200.000.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. 5359

9.186 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 836.400.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
21 de dezembro de 1995. 5360

9.187 - Lei de 20 de dezembro de 1995-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito
especial até o limite de R$ 28.600,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. 5361

9.188 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, crédito suplementar no valor de R$ 1.328.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. ....... 5362

9.189 - Lei de 20 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 43.354.580,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. 5363

9.190 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$34.464.311,00, para os fms
que especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. 5364

9.191 - Lei de 20 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,
crédito suplementar no valor de R$ 136.560.408,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 21 de dezembro de 1995. ..... 5365

9.192 - Lei de 21 de dezembro de 1995 -Altera dispositivos da Leins 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha
dos dirigentes universitários. Publicada no DO de 22 de dezembro de
1995. 5365

9.193 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Fazenda, créditos adicionais até o limite de
R$ 240.269.505,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
23 de dezembro de 1995. 5367
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9.194 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executi
vo a abrir aos orçamentos da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, créditos adicionais no valor' de
R$ 1.012.942.216,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 23 de dezembro de 1995. o.. 5369

9.195 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -c-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 246.000,00, para os
fms que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. ...... 5370

9.196 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 3.332.800,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5371

9.197 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, créditos adicionais até o limite de R$ 4.782.760,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5372

9.198 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 18.519:000,00, para
reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5373

9.199 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,
crédito suplementar no valor de R$ 799.754.098,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5374

9.200 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite
de R$ 2.119.000,00, para os fms que especifica. Publicada no DO de
23 de dezembro de 1995. 5375

9.201 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,
crédito especial no valor de até R$ 11.915.890,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5376

9.202 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial até o limite de R$ 72.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5376

9.203 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República
e do Ministério das Relações Exteriores, créditos suplementares no
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valor total de R$ 5.159.946,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995. 5377

9.204 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar
no valor de R$ 9.718.009,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995. 5378

9.205 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 4.814.690,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5379

9.206 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministé
rio da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 319.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 23 de dezembro de 1995. 5380

9.207 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça Federal, crédito suple
mentar no valor de R$ 15.795.000,00, para os fins que especifica,
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995 , "...................... 5381

9,208 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Exército,
crédito suplementar no valor de R$ 23.400.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995, .,", ..,." ....,"',.. 5382

9.209 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambien
te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no
montante de R$ 7.421.116,00, para os fins que especifica, Publicada no
DO de 23 de dezembro de 1995, ".................... ..." ". 5382

9,210 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial até o limite de R$ 201.000,00, para os fins que especifica.
Publicada naDO de 23 de dezembro de 1995 " """,,.......... 5384

9.211 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ 6.725.200.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995 """,, " .., ", ..,,"",... 5384

9.212 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 252,039.193,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 23 de dezembro de 1995. 5385
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9.213 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério do Exército, crédito
especial até o limite de R$' 4.071.000,00, para os fíns que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5386

9.214 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de
R$ 94.846.151,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 23
de dezembro do 1995. : ,............... 5387

9.215 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de operações oficiais de crédito
- recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suple
mentar no valor de R$ 474.335.035,00, para os fins que especifica.
Publicada noDO de 23 de dezembro de 1995. 5388

9.216 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos, crédito suplementar no valor de R$ 3.818.980,00, para
os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5389

9.217 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 7.198.200,00, para os fins que específica. Publicada no DO de
23 de dezembro de 1995. 5390

9.218 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educa
ção e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 261.593.687,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de
1995. 5391

9.219 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito especial até o limite de R$ 3.800.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5391

9.220 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -e-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 196.000.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5392

9.221 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -c-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995, 5393

9.222 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no
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valor de R$ 351.241,00, para os fins que especifica. Publicada naDO de
23 de dezembro de 1995. 5394

9.223 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial até o limite de R$ 31.030.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5395

9.224 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, créditos adicionais até o limite de
R$ 9.081.787,00, para os fina que especifica. Publicada noDO de 23 de
dezembro de 1995. 5396

9.225 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 319.532.569,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5397

9.226 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho,
créditos suplementares no valor de R$ 4.733.753,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. . 5398

9.227 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial até o limite de R$ 39.812.338,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5398

9.228 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 14.759.246,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5399

9.229 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 1.500.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. ..... 5400

9.230 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do Planeja
mento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 27.121.130,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de
1995. 5401

9.231 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial até o
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limite de R$ 160.000.000,00, para os fins que.específica. Publicada no
DO de 23 de dezembro de 1995. 5402

9.232 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
créditos adicionais até o limite de R$ 9.811.200,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5403

9.233 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 94.109.604,00, e crédito especial
até o limite de R$ 11.185.529,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995. 5404

9.234 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicio
nais no montante de R$ 8.814.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. 5405

9.235 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambien
te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no
montante de R$ 47.230.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 23 de dezembro de 1995. 5407

9.236 - Lei de 22 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 40.224.219,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1995. . 5408

9.237 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Fixa o efetivo da Polícia Militar
do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de
dezembro de 1995. 5409

9.238 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Ratifica a recriação do Fundo de
Administração do Hospital das Forças Armadas e dá outras providên-
cias. Publicada no DO de 26 de dezembro de 1995. . 5412

9.239 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Ratifica o Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira (Funcafé), na forma do disposto no art. 6Q da Lei
n" 8.173, de 30 dejaneiro de 1991. Publicada noDO de 26 de dezembro
de 1995. 5414

9.240 - Lei de 22 de dezembro de 1995 - Ratifica o Fundo de Imprensa
Nacional, o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate' às Drogas
de Abuso e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Publicada no DO
de 26 de dezembro de 1995. 5414

9.241 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
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de R$ 160.874.918,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
27 de dezembro de 1995 ,,,....................................... 5415

9.242 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do
Trabalho e Justiça Eleitoral, crédito suplementar até o limite de
R$ 27.384.749,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
27 de dezembro de 1995 0.. 5416

9.243 - Lei de 26 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 33.159.756,00, para os fins
que especifica. Publicada noDO de 27 de dezembro de 1995... ,........ ,..,',. 5417

9.244 - Lei de 26 de dezembro de 1995 -Autoriza oPoder Executivo a abrir
ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas esta
tais, crédito especial, para os fins que especifica, Publicada no DO de
27 de dezembro de 1995 "" """, , , ",,. 5417

9.245. Lei de 26 de dezembro de 1995 - Altera dispositivos do Código de
Processo Civil, relativos ao procedimento sumarissímo. Publicada no
DO de 27 de dezembro de 1995 "" "" "" '.. 5418

9.246 - Leide 26 de dezembro de 1995 -Autoriza a reversão, ao Município
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona.
Publicada no DO de 27 de dezembro de 1995, ." "" ,....... 5421

9.247 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Fixa os efetivos de Oficiais da
Marinha em tempo de paz e dá outras providências, Publicada no DO
de 27 de dezembro de 1995 "" ", .." ", .."....... 5422

9,248 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Acrescenta inciso ao art. 32 da
Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, Publi-
cada no DO de 27 de dezembro de 1995 " " ,.. 5426

9.249 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o
lucro líquido, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de
dezembro de 1995 " "" , " .."....... 5427

9.250 - Lei de 26 de dezembro de 1995 -Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas físicas e dá outras providências. Publicada no DO
de 27 de dezembro de 1995 " " .."' .." ,,.................... 5442

9,251 - Lei de 28 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, créditos adicionais
até o limite de R$ 21.494.434,00, para os fins que especifica, Publicada
no DO de 29 de dezembro de 1995 ,"" ,",.. 5458

9.252 - Lei de 28 de dezembro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária,
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créditos adicionais no valor de R$ 68.973.398,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 29 de dezembro de 1995 ,........... 5459

9.253 - Lei de 28 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a alienação de bens
imóveis da União a Estados e Municípios. Publicada no DO de 29 de
dezembro de 1995 , "......... 5461

MEDIDAS PROVISÓRIAS

1.213 - Medida Provisória de 30 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais remunerados, de recursos das dispô
nibilidades fmanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 1º de dezembro de 1995. 5463

1.214 - Medida Provisória de 5 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre
medidas de fornecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 6 de dezembro de 1995. 5465

1.215 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1995 - Acrescenta pará-
grafo ao art. 75 da Lei n'' 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no
DO de 13 de dezembro de 1995 , ,................. 5467

1.216 - Medida Provisória de 13 de dezembro de 1995 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. I!! da Lei n2 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens) recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995. ",................. 5468

1.217 - Medida Provisória de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza a utiliza
ção de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FNM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995. 5469

1.218 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei ns 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, sobre a indisponibili
dade de seus bens; sobre privatização de instituições cujas ações sejam
desapropriadas, na forma do Decreto-Laí ns 2.321, de 1987, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5470

1.219 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Institui a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos
do Fundo de Participação (Plê-Pasep), do Fundo de Amparo ao Traba
lhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5474

1.220 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desem-
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penha de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5478

1.221 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5481

1.222 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 "..... 5486

1.223 - Medida Provisória de 14de dezembro de 1995 -Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei nQ. 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 11' do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995. 5488

1.224 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Altera as Leis
nss 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991,
e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de
1995. 5499

1.225 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Cria a Gratifi
cação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finan
ças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5501

1.226 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5505

1.227 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produ
tos do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 15 de dezembro de
1995. 5531

1.228 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5534

1.229 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dá nova redação
ao art. 2Q da Lei n'' 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de
15 de dezembro de 1995. 5537

1.230 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5539
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1.231 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Altera a redação de
dispositivos das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11
de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. . ..

1.232 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Organiza e disci
plina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orça
mento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de dezembro de 1995. . .

1.233 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Altera a Lei
n" 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publi-
cada no DO de 15 de dezembro de 1995 ..

1.234 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada naDO de 15 de dezembro
de 1995. . ..

1.235 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Reduz o imposto
de importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 ..

Republicada no DO de 15 de dezembro de 1995 .

1.236 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industria
lizados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofms nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995 .

1.237 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei n!:!
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1995 ..

1.238 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Dispõe sobre aNota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n'' 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constante da Lei n!:! 8.177, de P' de março de
1991, e da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3º da Lei
n" 8.249/91. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 .

Retificada no DO de 20 de dezembro de 1995 .

1.239 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 .
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1.240 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5591

1.241 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Dá nova redação ao
§ 32 do art. 52 da Lei n'' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre
a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou disso
lução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras provi-
dências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5596

1.242 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Acresce parágrafo
ao art. 57 da Lei nl:! 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providên-
cias. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 "......................... 5598

1.243 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras provi-
dências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5599

1.244 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1995. 5605

1.245 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e funda
cional, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1995. 5613

1.246 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 -Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET), para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1995. 5615

1.247 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1995 ,................................................................ 5620

1.248 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das dispo
nibilidades flnanceiraa do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 ;.. 5621

1.249 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as
contribuições, para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS-Pasep), e dá outras providências.
Publicada naDO de 15 de dezembro de 1995. Edição Extra ,........... 5623

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5719-5744, dez. 1995.



5735

DECRETOS LEGISLATIVOS

141 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Emissora da Barra Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Barrra Bonita, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 4
de dezembro de 1995. 5627

142 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Repórter Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995. 5628

143 - Decreto legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Feliz de Santo Antônio de Pádua
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. Publi-
cado no DO de 4 de dezembro de 1995. 5628

144 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Morro Verde Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Mairi,
Estado da Bahia. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995. 5628

145 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Catarinense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de
4 de dezembro de 1995. 5630

146 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a outorga deferida à Rádio Princesinha do Norte Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Miracema, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995. 5630

147 - Decreto-Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão da Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Indaiatuba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995. 5631

148 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão da Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no
DO de 4 de dezembro de 1995. 5632

149 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
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explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995. 5632

150 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995. . 5633

151 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a outorga deferida à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO
de 4 de dezembro de 1995. . 5634

152 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995. 5634

153 - Decreto Legislativo de 30 de.novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Macapá, Estado do Amapá. Publicado no DO de 4 de dezem-
bro de 1995. 5635

154 - Decreto legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995. 5636

155 - Decreto de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná
para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na
Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1995 " 5636

156 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
de Viçosa (Fratevi) para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade
de Viçosa, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995. 5637

157 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
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Turvo, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995. 5638

158 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Guaíra, Estado
do Paraná. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995. 5639

159 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 4 de dezembro de 1995. . 5639

160 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 -Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV Jornal do Commercio Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de
Recife, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 4 de dezembro
de 1995. 5640

161 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a executar, por intermédio da
Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na Cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1995. 5641

162 - Decreto Legislativo de 30 de novembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Maringá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de dezembro de
1995. 5641

163 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda. para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO
de 8 de dezembro de 1995. 5642

164 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 19'95. - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Gazeta de Tapera
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 8
de dezembro de 1995. . . .. 5643

165 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 -Aprova oato que renova
a concessão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995. 5643

166 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Expansão Cultural para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
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Cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 8
de dezembro de 1995. 5644

167 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de
dezembro de 1995 0.0 •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5645

168 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da
Região dos Lagos para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995 ",..... 5645

169 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova os atos que
outorgam permissão à Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina para executar, nas Cidades de Florianópolis, Joinville e
Lages, no Estado de Santa Catarina, serviço de radiofusão sonora em
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos.Publicado
no DO de 8 de dezembro de 1995. 5646

170 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cristã Educativa Ltda. posterior
mente transferida à Fundação Cristã Educativa, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pires do Rio, Estado
de Goiás. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995. 5647

171 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Universidade Estadual de Maringá
para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
com fina exclusivamente educativos na Cidade de Maringá, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995. 5648

172 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Itaberaí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média local na Cidade de
Itaberaí, Estado de Goiás. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1995. 5648

173 - Decreto Legislativo de 6 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995. 5649

174 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 8 de
dezembro de 1995. 5650
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175 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
8 de dezembro de 1995. 5650

176 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Menina Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Olfmpia, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1995. 5651

177 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Comunicadora FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de
8 de dezembro de 1995. .. 5652

178 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Stéreo Rádio FM de Ituverava Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Ituverava, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de
dezembro de 1995 ~ :~_~ ..:',._ ,.-............... 5652

179 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Tapejara Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Tapejara,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1995. 5653

180 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade de Televisão Sul Fluminense
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 8 de dezembro de 1995 "................................... 5654

181 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Globo Ijuí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1995. 5654

182 - Decreto Legislativo de 7 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1995. 5655

183 - Decreto..Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio
de Janeiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
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imagens (televisão) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995. 5656

184 - Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina a executar, por intermédio
da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1995 5656

185 -Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
outorga permissão à Prefeitura Municipal de Campinas para executar,
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos.
Publicado no DO de 11 de dezembro de 1995 , ;....... 5657

186 - Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas - Rádio Libertas
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO
de 11 de dezembro de 1995. 5658

187 - Decreto Legislativo de 8 de dezembro de 1995 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) ria
Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11
de dezembro de 1995. 5658

188 - Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institu
cional do Mercosul - Protocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro
Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1994. Publícado no DO de
18 de dezembro de 1995. 5659

189 - Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21 de
março de 1994, para Emenda e Prorrogação do Acordo de Cooperação
em Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.
Publicado no DO de 18 de dezembro de 1995. " 5660

190 - Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de 1994.
Publicado no DO de 18 de dezembro de 1995. 5661

191 - Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da Rª,pública
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em
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Beijing, em 8 de novembro de 1994. Publicado noDO de 18 de dezembro
de 1995. 5662

192- Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1995 - Aprova o texto do
Protocolo de Medidas Cautelares, aprovado mediante a Decisão n" 27,
de 1994, do Conselho do Mercado Comum (Mercosul), por ocasião de
sua VII Reunião, realizada em Ouro Preto, nos dias 16 e 17 de dezembro
de 1994. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1995. 5663

RESOLUÇÕES

60 - Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
no valor de US$ 36,000,000.00 (trinta e seis milhões de dólares norte
americanos), equivalentes a R$ 32.868.000,00 (trinta e dois milhões,
oitocentos e sessenta e oito mil reais), em 28 de abril de 1995. Publicada
no DO de 8 de dezembro de 1995. 5665

61 - Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado do Ceará a
elevar o limite de endividamento de que trata o art. 4"', II, da Resolução
nQ. 11, de 1994 e a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento (Bird), no valor de US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 62.720.000,00 (sessenta
e dois milhões, setecentos e vinte mil reais), em 31 de março de 1995.
Publicada no DO de 8 de dezembro de 1995.. 5667

62 - Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
do Maranhão a contratar operação de crédito a ser realizada junto à
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no valor de R$ 1.889.679,00 (um
milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove
reais), destinada ao financiamento do projeto de desenvolvimento da
região sob influência da Estrada de Ferro Carajás. Publicada noDO de
8 de dezembro de 1995. 5669

63 - Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza a Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo no valor de
até US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-ame
ricanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
com garantia da União, destinada ao financiamento parcial do Progra
ma de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro.
Publicada noDO de 8 de dezembro de 1995. 5670

64 - Resolução de 7 de dezembro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
da Bahia a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA), destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento nc r2 semestre de 1996.
Publicada no DO de 8 de dezembro de 1995. 5672
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65 - Resolução de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a emitir Letras financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFT-RJ), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária daquele Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.
Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995 ,........................... 5674

66 - Resolução de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a emitir Letras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (LFT-RS), cujos recursos serão destinados à liquidação da
sétima parcela de precatórios. Publicada no DO de 14 de dezembro
de 1995. 5676

67 - Resolução de 13 de dezembro de 1995 - Autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFI'-MG), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1996. Publicada noDO de 14 de dezembro de 1995. 5677

68 - Resolução de 13 de dezembro de 1995 -c-Autoriza o Governado Estado
do Piauí a realizar operação de crédito interno, junto ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESlFiname), no valor
de R$ 9.065.557,94 (nove milhões, sessenta e cinco mil e quinhentos e
cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos), destinados ao
reescalonamentc de dividas, decorrentes de confissão, consolidação e
refinanciamento de débitos vencidos e vincendos, perante aquela insti-
tuição. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1995. 5679

69 - Resolução de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5681

70 - Resolução de 14 de dezembro de 1995 -Autoriza os Estados a contra
tar operações de crédito previstas no Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Estados. Publicada naDO de 15 de dezembro
de 1995. 5693

71 - Resolução de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza o Estado de Alagoas
a emitir 301.623.440 (trezentos e um milhões, seiscentos e vinte e três
mil e quatrocentos e quarenta) de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Alagoas (LFI'-AL), cujos recursos serão destinados à liqui
dação do 7'1 oitavo precatórios judiciais pendentes, bem como de oficios
requisitórios complementares por decisão de Acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995. ........ 5394

72 - Resolução de 15 de dezembro de 1995 - Concede, ao Governo do
Estado da Bahia, elevação de limite de endividamento e autorização
para contratação de operação de crédito externo entre aquele Estado
e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
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US$ 264,000,000.00 (duzentos e sessenta e quatro milhões de dólares
norte-americanos), com garantia da República Federativa do Brasil,
cujos recursos serão destinados ao financíamento do Programa de
Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baía de Todos os
Santos. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995. 5696

73 - Resolução de 15 de dezembro de 1995 - Suspende a execução do caput
do art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação
dada pelo art. 12 da Leinº7.690, de 15 de dezembro de 1988. Publicada
no no de 18 de dezembro de 1995. 5698

74 - Resolução de 15 de dezembro de 1995 - Autoriza o Estado de Goiás a
elevar o limite de endividamento de que trata o inciso 11do art. 42 da
Resolução n" 11, de 1994, do Senado Federal, e a emitir Letras Fínan
ceiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-GO), cujos recursos serão
destinados ao giro, da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no
primeiro semestre de 1996. Publicada no DO de 18 de dezembro de
1995. 5699

75 - Resolução de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza a República Federa
tiva do Brasil a contratar operação de crédito externo com a Agroinvest
- Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos
para Exportação, no valor de até US$ 21,280,000.00 (vinte e um
milhões e duzentos e oitenta mil dólares norte-americanos). Publicada
no DO de 18 de dezembro de 1995. 5700

REPUBLICAÇÕES

LEI

9.163 - Lei de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza a criação de subsidiária
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), e dá outras provi-
dências. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995. 5340

Republicada no DO de 22 de dezembro de 1995. 5703

MEDIDA PROVISÓRIA

1.235 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995. Reduz o imposto de
importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995. 5574

Republicada no dia 15 de dezembro de 1995. Edição Extra. 5704

RESOLUÇÃO

71 - Resolução de 15 de dezembro de 1995 -Autoriza o Estado de Alagoas
a emitir 301.623.440 (trezentos e um milhões, seiscentos e vinte e três
mil e quatrocentos e quarenta) de Letras Financeiras do Tesouro do
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Estado de Alagoas (LFT-AL), cujos recursos serão destinados à liqui
dação do 7'1 oitavo precatórios judiciais pendentes, bem como de ofícios
requísitôrios complementares por decisão de Acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1995. 5694

Republicada no DO de 19 de dezembro de 1995. 5712

RETIFICAÇÕES

LEI

9.121 - Lei de 30 de outubro de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em favor de Diversos
Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicio
nais até o limite de R$ 2.889.369.503,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 31 de outubro de 1995 e retificada no DO de 29 de
dezembro de 1995. 5715

MEDIDA PROVISÓRIA

1.238 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Deses
tatiaação (PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177,
de 12 de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991,
e altera o art. 32 da Lei ns 8.249/91. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1995. 5586

Retificada no DO de 29 de dezembro de 1995. 5716
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- Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n" 9.194, de 22 de dezembro de 1995 5369

- Ministério dos Transportes.

Lei n" 9.141, de 7 de dezembro de 1995............................................ 5320

CRÉDITO ADICIONAL

- União Federal.
Lei n" 9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada noDO de 31 de

outubro de 1995 e retificada no DO de 29 de dezembro de
1995) 5715

CRÉDITO ESPECIAL

- Empresa Estatal.

Lei n'l 9.201, de 22 de dezembro de 1995 5376
Lei n" 9.244, de 26 de dezembro de 1995 5417
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- Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Super
visão.
Lei n'2 9.223, de 22 de dezembro de 1995 5395

- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Lei n'!9.156, de 14 de dezembro de 1995 5334

- Justiça Eleitoral
Lei n' 9.142, de 7 de dezembro de 1995 5321

Lei n'l 9.210, de 22 de dezembro de 1995 5384

- Ministério da Aeronáutica.

Lei n lJ 9.146, de 13 de dezembro de 1995 5325

Lei n' 9.219, de 22 de dezembro de 1995 5391

- Ministério da Educação e do Desporto.

Lei n' 9.180, de 20 de dezembro de 1995 5355

Lei n' 9.200, de 22 de dezembro de 1995 5375

Lei n" 9.205, de 22 de dezembro de 1995 5379

- Ministério da Justiça.

Lei n'2 9.152, de 13 de dezembro de 1995 ,.... 5330

Lei n Q 9.202, de 22 de dezembro de 1995 "................... 5376
Lei n' 9.227, de 22 de dezembro de 1995 5398

- Ministério da Previdência e Assistência Social.

Lei nl!9.231, de 22 de dezembro de 1995 "....... 5402

- Ministério das Relações Exteriores,

Lei n 2 9.167, de 20 de dezembro de 1995 "... 5344

- Ministério do Exército,

Lei n2 9.213, de 22 de dezembro de 1995 " ". 5386

- Ministério dos Transportes.
Lei nl!9.174, de 20 de dezembro de 1995 "........ 5350

Lei n2 9.229, de 22 de dezembro de 1995 5400
Lei n' 9.233, de 22 de dezembro de 1995 5404

- Senado Federal.
Lei n' 9.147, de 13 de dezembro de 1995 5326

Lei n' 9.187, de 20 de dezembro de 1995 5361

CRÉDITO RURAL

- Encargos flnanceiros. Subvenção.

Medida Provisória n Q 1.234, de 14 de dezembro de 1995 5572
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CRÉDITO SUPLEMENTAR

- Câmara dos Deputados.

Lei n Q 9.148, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei n~ 9.149, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei n'.! 9.173, de 20 de dezembro de 1995 ..

- Empresa Estatal

Lei ne9.191, de 20 de dezembro de 1995 .

Lei n!!9.199, de 22 de dezembro de 1995 ..

- Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Supervisão.

Lei n!!9.154, de 14 de dezembro de 1995 ..

Lei n!! 9.189, de 20 de dezembro de 1995 ..

- Estado-Maior das Forças Armadas.

Lei n!! 9.161, de 14 de dezembro de 1995 .

- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Lei n'2 9.158, de 14 de dezembro de 1995 .

- Justiça do Trabalho.

Lei n" 9.158, de 14 de dezembro de 1995 .

Lei n!!9.226, de 22 de dezembro de 1995 ..
Lei n!! 9.242, de 26 de dezembro de 1995 ..

5327
5328
5349

5365
5374

5332
5363

5338

5336

5336
5398
5416

5381

5416

5357
5394

- Justiça Eleitoral

Lei n~ 9.242, de 26 de dezembro de 1995 .." .

- Justiça Federal.

Lei nJ! 9.207, de 22 de dezembro de 1995 ..

- Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

Lei n Q 9.183, de 20 de dezembro de 1995 .

Lei n J! 9.222, de 22 de dezembro de 1995 .

- Ministério da Aeronáutica.

Lei n!!9.161, de 14 de dezembro de 1995 ,............................ 5338

Lei nJ! 9.164, de 19 de dezembro de 1995 5341

Lei n J! 9.175, de 20 de dezembro de 1995 5351

Lei n~ 9.176, de 20 de dezembro de 1995 ,.................. 5351

- Ministério da Ciência e Tecnologia.

Lei n!! 9.155, de 14 de dezembro de 1995 .

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.1):5745-5794, dez. 1995.

5333



- Ministério da Cultura.

Lei n!! 9.181, de 20 de dezembro de 1995 .

Lei n" 9.214, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n!!. 9.225, de 22 de dezembro de 1995 . .. ..

- Ministério da Educação e do Desporto.

Lei n'J 9.145, de 12 de dezembro de 1995 .

Lei n'J 9.162, de 14 de dezembro de 1995 .. ..

Lei n'2 9.195, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n'l 9.206, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n" 9.214, de 22 de dezembro de 1995 o.. . ..

Lei n" 9.217, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei no:! 9.218, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n'l9.225, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n" 9.236, de 22 de dezembro de 1995

- Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Lei n" 9.241, de 26 de dezembro de 1995 .

- Ministério da Justiça.

Lei n~ 9.150, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei n~ 9.151, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei n'l9.153, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei n e9.177, de 20 de dezembro de 1995 . .

Lei n'l9.179, de 20 de dezembro de 1995 .

Lei n!! 9.184, de 20 de dezembro de 1995 .. .

Lei n" 9.228, de 22 de dezembro de 1995 ..

- Ministério da Previdência e Assistência Social.

Lei n~ 9.186, de 20 de dezembro de J.995 .

Lei n'l 9.204, de 22 de dezembro de 1995

Lei nl! 9.211, de 22 de dezembro de 1995 .

- Ministério da Saúde.

Lei n" 9.220, de 22 de dezembro de 1995 .." .

Lei n'.! 9.243, de 26 de dezembro de 1995 .

- Ministério das Relações Exteriores.

Lei n'.! 9.203, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei nl! 9.221, de 22 de dezembro de 1995 ..

- Ministério de Minas e Energia.

Lei.n" 9.178, de 20 de dezembro de 1995 .

5753

5356
5387
5393

5324
5339
5370
5380
5387
5390
5391
5397
5408

5415

5329
5329
5331
5352
5354
5358
5399

5360
5378
5384

5392
5417

5377
5393

5353
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5754

- Ministério do Bem-Estar Social (extinto),
Lei n2 9.157, de 14 de dezembro de 1995 .

- Ministério do Exército.

Lei n':!. 9.208, de 22 de dezembro de 1995 .. 5382

- Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
Lei n!l 9.230, de 22 de dezembro de 1995 5401

- Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei nlJ. 9.198, de 22 de dezembro de 1995 5373

Lei n g 9.230, de 22 de dezembro de 1995 5401

- Ministério do Trabalho.
Lei nlJ. 9.169, de 20 de dezembro de 1995 . 5346
Lei n':!. 9.171, de 20 de dezembro de 1995 , ,........... 5347

Lei n g 9.190, de 20 de dezembro de 1995 5364
Lei n e9.211, de 22 de dezembro de 1995 5384

Lei n g 9.212, de 22 de dezembro de 1995 ,. 5385

- Ministério dos Transportes.

Lei n Q 9.155, de 14 de dezembro de 1995 5333

Lei n ~ 9.185, de 20 de dezembro de 1995 . 5359

Lei n" 9.233, de 22 de dezembro de 1995 5404

- Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervi-
são.

Lei n" 9.215, de 22 de dezembro de 1995 5388

- Órgãos Diversos.

Lei n!!9.216, de 22 de dezembro de 1995 5389

- Presidência da República.
Lei n Q 9.182, de 20 de dezembro de 1995 5356

Lei n Q 9.196, de 22 de dezembro de 1995 5371

Lei n!!9.203, de 22 de dezembro de 1995 5377

- Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Lei n g 9.188, de 20 de dezembro de 1995..... 5362

- Senado Federal.

Lei n" 9.159, de 14 de dezembro de 1995 5336

Lei n!!9.170, de 20 de dezembro de 1995 "........................... 5347

Lei n~ 9.172, de 20 de dezembro de 1995 5348
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- Tribunal de Contas da União.

Lei n Q 9.168, de 20 de dezembro de 1995 .

D

5755

5345

DÉCIMOS

- Criação. Servidor público civil. Remuneração.

Medida Provisória n'21.231, de 14 de dezembro de 1995 5540

DEFICIENTE FísICO

- Automóvel - Aquisição. Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) -c-Isenção.

Lei nO? 9.144, de 8 de dezembro de 1995 " "................... 5324

DESESTATIZAÇÃO

- Legislação - Alteração.

Medida Provisória n!:! 1.233, de 14 de dezembro de 1995 5561

DIPLOMATA

- Gratificação ver GRATIFICAÇÃODE DESEMPENHO DIPLOMÁ
TICO (GDP)

DIREITOS DIFUSOS

- Fundo de Defesa - Ratificação.

Lei n'.!. 9.240, de 22 de dezembro de 1995 " , , .

DívIDA MOBILIÃRIA

5414

- Estado da Bahia. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.

Resolução n'264, de? de dezembro de 1995 5672
- Estado de Goiás (LFT-GO).

Resolução n ll 74, de 15 de dezembro de 1995 5699
- Estado de Minas Gerais. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.

Resolução n'267, de 13 de dezembro de 1995 5677
- Estado do Rio de Janeiro. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.

Resolução n lJ 65, de 13 de dezembro de 1995 5674
- Estado do Rio Grande do Sul. Letra Financeira do Tesouro -

Emissão.
Resolução n'266, de 13 de dezembro de 1995 5676

DROGA

- Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate - Ratificação.
Lei n'2 9.240, de 22 de dezembro de 1995 5414
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5645

5658

5756

E

EFETIVOS MILITARES

- Marinha. Quadro de Oficiais.
Lei n!!9.247, de 26 de dezembro de 1995 5422

- Polícia Militar do Distrito Federal. Quadro de Oficiais Policiais
Militares (QOPM).
Lei n!! 9.237, de 22 de dezembro de 1995 ". 5409

ELETROBRÁS ver CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

EMPREGADO

- Sociedade de Economia Mista. Empresa Estatal. Pagamento. Data.
Medida Provisória n!!1.230, de 14 de dezembro de 1995 . 5539

EMPRESA ESTATAL

- Orçamento de Investimento
Crédito Especial.

Lei n!!9.201, de 22 de dezembro de 1995 5376
Lei n" 9.244, de 26 de dezembro de 1995 5417

Crédito Suplementar.
Lei n'2 9.191, de 20 de dezembro de 1995 . 5365
Lei nº 9.199, de 22 de dezembro de 1995 5374

EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO LTDA. CAMPINAS (SP)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo nº 167, de 6 de dezembro de 1995 .

EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO LTDA. RIBEIRÃO PRETO (SP)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n" 187, de 8 de dezembro de 1995 .

EMPRESA SUBSIDIÁRIA

- Criação. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)

Lei n" 9.163, de 15 de dezembro de 1995 (publicada noDO de 18 de
dezembro de 1995) 5340

Republicada no DO de 22 de dezembro de 1995 5703

ENCARGOS FINANCEIROS

- Administração pública. Entidade - Extinção - Dissolução. Legis
lação - Alteração.

Medida Provisória n" 1.241, de 14 de dezembro de 1995 5596
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ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃo

- Orçamento Fiscal. Ministério da Fazenda - Supervisão.

Crédito Especial.

Lei nQ 9.223, de 22 de dezembro de 1995 5395
Crédito Suplementar.

Lei nf! 9.154, de 14 de dezembro de 1995 5332

Lei nQ 9.189, de 20 de dezembro de 1995 5363

ENERGIA NUCLEAR

- Utilização pacífica. Acordo de Cooperação. Brasil e Rússia. Thxto
Aprovação.

Decreto Legislativo n'.! 190, de 15 de dezembro de 1995 5661

ESTADO DA BAHIA

- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n'.! 64, de 7 de dezembro de 1995 5672

- Operação financeira. Empréstimo externo. Programa de Sanea
menta Ambiental de Salvador e Entorno da Bahia de Todos os
Santos.

Resolução n'.! 72, de 15 de dezembro de 1995 5696

ESTADO DE ALAGOAS

- Letra Financeira do Tesouro - Emissão. Precatório - Liquidação.
Resolução n!! 71, de 15 de dezembro de 1995 (publicada no DO de

18 de dezembro de 1995) 5694

Republícada noDO de 19 de dezembro de 1995 5712

ESTADO DE GOIÁS

- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.

Resolução n" 74, de 15 de dezembro de 1995 .

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n!! 67, de 13 de dezembro de 1995 .

5699

5677

ESTADO DE SERGIPE

- Operação flnanceira. Empréstimo externo. Projeto de Alívio à Po
breza Rural no Estado de Sergipe.

Resolução n!!60, de 7 de dezembro de 1995 .. 5665
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ESTADO DO CEARÁ

- Empréstimo externo. Projeto de Combate à Pobreza Rural no Cea
rá.

Resolução n Q 61, de 7 de dezembro de 1995 5667

ESTADO DO MARANHÃo

- Empréstimo interno. Projeto de Desenvolvimento da Região sob
influência da Estrada de Ferro Carajás.
Resolução n P 62, de 7 de dezembro de 1995 5669

ESTADO DO PIAUí

- Empréstimo interno.
Resolução n li 68, de 13 de dezembro de 1995 5679

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- Empréstimo'externo. Programa de Urbanização de Assentamentos
Populares do Rio de Janeiro.

Resolução n!!63. de 7 de dezembro de 1995 5670

- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n!!65, de 13 de dezembro de 1995 5674

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Letra Financeira do Tesouro - Emissão.
Resolução n!!66, de 13 de dezembro de 1995 5676

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n'!. 9.161, de 14 de dezembro de 1995 5338

ESTADOS

- Operação financeira - Contratação. Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal.

Resolução n!! 70, de 14 de dezembro de 1995 5693

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

- Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia - Protocolo para
Emenda e Prorrogação. Estados Unidos da América. Texto 
Aprovação.
Decreto Legislativo n!!189, de 15 de dezembro de 1995 5660

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIcípIOS

- Operação fmanceira. Normas.
Resolução nQ 69, de 14 de dezembro de 1995 5681
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F

FINANÇAS E CONTROLE

- Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO

FORÇAS ARMADAS

- Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.

Medida Provisória n Q 1.246, de 14 de dezembro de 1995 5615

FUNÇÃO GRATIFICADA

- Quantitativo.
Medida Provisória n Q 1.245, de 14 de dezembro de 1995 5613

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA REGIÃO
DOS LAGOS. CABO FRIO (RJ)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo nº 168, de 6 de dezembro de 1995 5645

FUNDAÇÃO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO LTDA. PASSO
FUNDO(RS)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n'1148, de 30 de novembro de 1995 5632

FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL. MANHUAÇU (MG)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n!!166, de 6 de dezembro de 1995 5644

FUNDAÇÃO PIONEIRA DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO PARANÁ.
GUARAPUAVA(PR)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo n!1155, de 30 de novembro de 1995 , 5636

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE VI-
ÇOSA. VIÇOSA (MG)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo n!1156, de 30 de novembro de 1995 5637

FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA. BELO HORIZON
TE (MG)

- Radiodifusão, Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n'!.173, de 6 de dezembro de 1995 5649
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MARINGÁ. MARINGÁ (PR)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo n!? 171, de 6 de dezembro de 1995 5648

FUNDAÇÃ9 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARiNA. FLO
RIANOPOLIS, JOINVILLE E LAGES (SC)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo nQ 169, de 6 de dezembro de 1995 5646

FUNDO DA MARINHA MERCANTE

- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória n 21.219, de 14 de dezembro de 1995 .. 5474

- Recursos - Utilização. Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrés).

Medida Provisória n!!.1.217, de 13 de dezembro de 1995 . 5469

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO

- Hospital das Forças Armadas - Recriação.
Lei n'l 9.238, de 22 de dezembro de 1995 .

FUNDO DE AMPARO AO TRARALHADOR (FAT)

- Recursos - Alocação. Sistema Único de Saúde (SUS).

Medida Provisória n Q 1.213, de 30 de novembro de 1995 5463

Medida Provisória n~ 1.248, de 14 de dezembro de 1995 5621

- Recursos. Legislação - alteração.

Medida Provisória n!! 1.224, de 14 de dezembro de 1995 .... 5499

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)

- Funcionamento. Legislação.

Medida Provisória n!! 1.247, de 14 de dezembro de 1995 5620

FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEElRA (FUNCAFÉ)

- Ratificação.

Lei n!! 9.238, de 22 de dezembro de 1995 .. 5412

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

- Ratificação.

Lei n!! 9.240, de 22 de dezembro de 1995 5414

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

- Funcionamento. Legislação.

Medida Provisória n!! 1.247, de 14 de dezembro de 1995 ...
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FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

- Débitos. Dívida ativa - Inscrição. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'J.1.229,de 14 de dezembro de 1995 5537

FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL (FUNIN)

- Ratificação.

Lei n" 9.240, de 22 de dezembro de 1995 " , .

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)

- Legislação - Alteração.
Medida Provisória nó! 1.243, de 14 de dezembro de 1995 .

5414

5599

5414

5641

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP

- Recursos. Remuneração. Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Medida Provisória nfJ.l.219, de 14 de dezembro de 1995 5774

FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE ÃS DRO-
GAS DE ABUSO (FUNCAB)

- Ratificação.
Lei n'J. 9.240, de 22 de dezembro de 1995 .

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)

- Adaptação. Legislação.
Medida Provisória n" 1.247, de 14 de dezembro de 1995 5620

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)

- Funcionamento. Legislação.

Medida Provisória n'!.1.247, de 14 de dezembro de 1995 5620

G

GAZETA COMUNICAÇÕES LTDA. SANTA CRUZ DO SUL (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n'!.159, de 30 de novembro de 1995 ..... 5639

GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA. RÃDIO TABAJARA- SUPERIN
TENDllNCIA DE RADIODIFUSÃO. JOÃO PESSOA (PB)

- Radiodifusão. Serviço - Execução - Autorização.
Decreto Legislativo n'2161, de 30 de novembro de 1995 .
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GRATIFICAÇÃO

- Criação. Patrulheiro Rodoviário Federal.

Lei n2 9.166, de 20 de dezembro de 1995 5443

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

- Criação. Militar.
Medida Provisória n" 1.246, de 14 de dezembro de 1995 5615

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZA-
çÃO

- Criação. Ministério da Agricultura, do Abastecimentoe da Reforma
Agrária.

Medida Provisória n21.220, de 14 de dezembro de 1995 5478

GRATllfICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO

- Criação. Grupo-Defesa Aérea e Controle doTráfego (Dacta).

Medida Provisória n9. 1.220, de 14 de dezembro de 1995 5478

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)

- Criação. Ministério das Relações Exteriores.

Medida Provisória n21.225, de 14 de dezembro de 1995 5501

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

- Criação. Alteração. Atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento.

Medida Provisória nº 1.225, de 14 de dezembro de 1995 5501

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)

- Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo 
Criação.
Medida Provisória n!!1.220, de 14 de dezembro de 1995 5478

GillA DE IMPORTAÇÃO

- Taxa - Suspensão. Legislação - Alteração.

Resolução n 2 73, de 15 de dezembro de 1995 5698

H

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

- Fundo de Administração - Recriação.
Lei n!!9.238, de 22 de dezembro de 1995 5412
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I

IMÓVEL

- Reversão. Município de Além Paraíba (MG).

Lei n' 9.246, de 26 de dezembro de 1995 5421

IMÓVEL ver também BENS IMÓVEIS

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

- Alíquota - Redução.
MedidaProuisória nQ 1.235, de 14 de dezembro de 1995 (publicada

no DO de 15 de dezembro de 1995) 5574

Republtcada na.Edição Extra do DO de 15 de dezembro de
1995 5704

IMPOSTO DE RENDA

- Pessoa Física. Legislação -Alteração.
Lei n2 9.250. de 26 de dezembro de 1995 5442

- Pessoa Jurídica. Contribuição social. Legislação - Alteração.

Lei nf!. 9.249, de 26 de dezembro de 1995 5427

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

- Crédito presumido.

Medida Provisória n~ 1.236, de 14 de dezembro de 1995 5581

- Isenção. Automóvel - Aquisição. Transporte de passageiros. Pes-
soa deficiente física.

Lei nl!9.144, de 8 de dezembro de 1995 5324

IMPRENSA NACIONAL

- Fundo de Imprensa Nacional (Funin - Ratificação.

Lei n' 9.240, de 22 de dezembro de 1995 5414

INS:rlTUIÇÃO FINANCEIRA

- Dirigente. Responsabilidade solidária.

Medida Provisória n e1.218, de 14 de dezembro de 1995 5470

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

ISONOMIA SALARIAL

- Servidor público civil.

Medida Provisória n 2 1.223, de 14 de dezembro de 1995 5488
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J

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

- Avaliador judicial. Cargo - Extinção.

Lei n!!9.160, de 14 de dezembro de 1995 5373

- Orçamento. Crédito Adicional.

Lei n!! 9.224, de 22 de dezembro de 1995 5396

- Orçamento Fiscal

Crédito Especial.

Lei n2 9.156, de 14 de dezembro de 1995 5334

Crédito Suplementar.
Lei n!.! 9.158, de 14 de dezembro de 1995 o.. 5336

JUSTIÇA DO TRABALHO

- Orçamento. Crédito Adicional.
Lei n Q 9.197, de 22 de dezembro de 1995 . 5372

- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n!.' 9.158, de 14 de dezembro de 1995 5336

Lei n'l 9.226, de 22 de dezembro de 1995 . . 5398

Lei n'l 9.242, de 26 de dezembro de 1995 5426

JUSTIÇA ELEITORAL

- Orçamento. Crédito Adicional.

Lei n'l 9.197, de 22 de dezembro de 1995 5372
Lei n'l 9.224, de 22 de dezembro de 1995 5396

- Orçamento Fiscal

Crédito Especial.

Lei n'l 9.142, de 7 de dezembro de 1995 5321

Lei n'l 9.210, de 22 de dezembro de 1995 5384

Crédito Suplementar.
Lei n'l 9.242, de 26 de dezembro de 1995 5416

JUSTIÇA FEDERAL

- Orçamento. Crédito Suplementar.

Lei n" 9.207, de 22 de dezembro de 1995 .

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.11:5745-5794, dez. 1995.

5381



5765

L

LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÃRIA

- Alteração. Distrito Federal e Territórios.

Lei n" 9.248, de 26 de dezembro de 1995 .

LEI DOS QUINTOS

- Extinção. Servidor público civil. Décimos - Criação.

Medida Provisória n'21.231, de 14 de dezembro de 1995 .

LEI ORGÃNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃo

- Legislação - Alteração.

Lei n1l 9.165 , de 19 de dezembro de 1995 .

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

- Emissão

5426

5540

5342

Estado da Bahia (LFTBA).

Resolução n'! 64, de 7 de dezembro de 1995 5372

Estado de Alagoas (LFT-AL).

Resolução n'2 71, de 15 de dezembro de 1995 (publicada no DO de
18 de dezembro de 1995) "............... 5694

Republicada no DO de 19 de dezembro de 1995 5712

Estado de Goiás (LFT-GO).

Resolução n!! 74, de 15 de dezembro de 1995 5699

Estado de Minas Gerais (LFT·MG).

Resolução n'"67, de 13 de dezembro de 1995 5677

Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ).

Resolução n!!65, de 13 de dezembro de 1995 5674

Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS).

Resolução n!!66, de 13 de dezembro de 1995 5676

LICITAÇÃO

- Administração Pública. Legislação - Alteração.

Medida Provis6ria n" 1.242, de 14 de dezembro de 1995 5598
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M
MEDIDABACAUTELATÓRIAS

- Protocolo de Medidas Cautelares. Conselho do Mercado Comum
(Mercosul). Texto - Aprovação.

Decreto Legislativo n!1192, de 15 de dezembro de 1995 5663

MENSALIDADE ESCOLAR
- Reajuste.

Medida Provisória n!!1.228, de 14 de dezembro de 1995 5534

MERCADO DE CAPITAIS
- Legislação - Alteração.

Medida Provisória n'! 1.215, de 12 de dezembro de 1995 5467

MERCADO FINANCEIRO

- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'l 1.215, de 12 de dezembro de 1995 5467

MERCOSUL
- Protocolo de Medidas Cautelares. Conselho do Mercado Comum

(Mercosul). Texto - Aprovação.

Decreto Legislativo nº 192, de 15 de dezembro de 1995 5663
- Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul

- Protocolo Adicional. Protocolo de Ouro Preto. Texto- Aprovação.

Decreto Legislativo n Q 188, de 15 de dezembro de 1995 5659

MILITAR
- Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) - Criação.

Medida Provisória n" 1.246, de 14 de dezembro de 1995 5615
- Remuneração. Pagamento. Data.

Medida Provisória n Q 1.230, de 14 de dezembro de 1995 5539

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERALE REFORMADOESTADO

- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n~ 9.183, de 20 de dezembro de 1995 5557
Lei n ~ 9.222, de 22 de dezembro de 1995 5394

MINISTÉRIO DAAERONÃUTICA

- Orçamento Fiscal
Crédito Especial.

Lei n~ 9.146, de 13 de dezembro de 1995 5325
Lei nl!9.219, de 22 de dezembro de 1995 5391
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Crédito Suplementar.

Lei n'! 9.161, de 14 de dezembro de 1995 5338
Lei n'!. 9.164, de 19 de dezembro de 1995 5341

Lei n!! 9.175, de 20 de dezembro de 1995 5351

Lei n'! 9.176, de 20 de dezembro de 1995 5351

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFOR-
MA AGRÁRIA

- Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização -Criação.

Medida Provis6ria no:! ].220, de 14 de dezembro de 1995 5478

- Operação fínanceira. Projeto de Desenvolvimento da Bovinocultura
do Leite.

Resolução n'.! 75, de 15 de dezembro de 1995 5700

- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adi-
cional.

Lei n!l9.252, de 28 de dezembro de 1995 5459

MINISTÉRIO DA C1I1:NCIAE TECNOLOGIA

- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.

Lei n' 9.155, de 14 de dezembro de 1995 5333

MINISTÉRIO DA CULTURA

- Orçamento. Crédito Suplementar.

Lei nf!. 9.214, de 22 de dezembro de 1995 "."............... 5387

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

Lei n 2 9.225, de 22 de dezembro de 1995 5397

- Orçamento Fiscal

Crédito Adicional.

Lei n!! 9.232, de 22 de dezembro de 1995 5403

Crédito Suplementar.

Lei nf!. 9.181, de 20 de dezembro de 1995.......................................... 5356

Lei nf!.9.225, de 22 de dezembro de 1995 5397

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

- Orçamento. Crédito Suplementar.

Lei nº 9.162, de 14 de dezembro de 1995 5339

Lei n' 9.214, de 22 de dezembro de 1995 5387
Lei n2 9.236, de 22 de dezembro de 1995 "............................ 5408
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- Orçamento da Seguridade Social

Crédito Especial.

Lei n u9.200, de 22 de dezembro de 1995 .
Crédito Suplementar.

Lei n'2 9.145, de 12 de dezembro de 1995 .

Lei n'2 9.217, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n'2 9.225, de 22 de dezembro de 1995 .
- Orçamento Fiscal

Crédito Especial.
Lei n'2 9.180, de 20 de dezembro de 1995 .

Lei n'29.205, de 22 de dezembro de 1995 ..

Crédito Suplementar.

Lei n'2 9.195, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n'! 9.206, de 22 de dezembro de 1995 .
Lei nf!9.218, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n" 9.225, de 22 de dezembro de 1995 " .

MINISTÉRIO DA FAZENDA

- Cargo em comissão - Criação.
Medida Provisória n" 1.221, de 14 de dezembro de 1995 .

- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adi
cional.
Lei n a 9.193, de 22 de dezembro de 1995 .

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Adicional.
Lei n u 9.251, de 28 de dezembro de 1995 .

- Orçamento Fiscal

Crédito Adicional.

Lei n!!9.251, de 28 de dezembro de 1995
Crédito Suplementar.

Lei n f! 9.241, de 26 de dezembro de 1995 .

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

- Orçamento Fiscal

Crédito Especial.
Lei n!! 9.152, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei nf! 9.202, de 22 de dezembro de 1995 .
Lei n'-'- 9.227, de 22 de dezembro de 1995 .
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Crédito Suplementar.

Lei n 2 9.150, de 13 de dezembr~ de 1995 5329

Lei n!l9.151, de 13 de dezembro de 1995 5329

Lei n!.'. 9.153, de 13 de dezembro de 1995 5331

Lei n'l 9.177, de 20 de dezembro de 1995 5352

Lei n!.! 9.179, de 20 de dezembro de 1995 5354

Lei n" 9.184, de 20 de dezembro de 1995 5358

Lei n'!. 9.228, de 22 de dezembro de 1995 5399

MINISTÉRIO DAMARINHA

- Quadro de Oficiais.

Lei n'l 9.247, de 26 de dezembro de 1995 ..

MINISTÉRIO DAPREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

5422

- Orçamento da Seguridade Social

Crédito Especial.

Lei n" 9.231, de 22 de dezembro de 1995 5402

Crédito Suplementar.

Lei n!! 9.186, de 20 de dezembro de 1995 ,............. 5360

Lei n!! 9.204, de 22 de dezembro de 1995 5378

Lei n!! 9.211, de 22 de dezembro de 1995. .. "................ 5384

MINISTÉRIO DASAÚDE

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

Lei nº 9.220, de 22 de dezembro de 1995 5392

Lei n!! 9.243, de 26 de dezembro de 1995 5417

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

- Gratificação de Desempenho Diplomático. Criação.

Medida Provisória nº 1.225, de 14 de dezembro de 1995 5501

- Orçamento Fiscal

Crédito Especial.

Lei nº 9.167, de 20 de dezembro de 1995 5344

Crédito Suplementar.

Lei n a 9.203, de 22 de dezembro de 1995 5377

Lei n" 9.221, de 22 de dezembro de 1995 5393
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

- Orçamento Fiscal Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suple
mentar.
Lei n'! 9.178, de 20 de dezembro de 1995 5353

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL (extinto)

- Orçamento da Seguridade Social Crédito Suplementar.
Lei n!! 9.157, de 14 de dezembro de 1995 ;.............. 5335

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

- Orçamento. Crédito Especial

Lei n' 9.213, de 22 de dezembro de 1995 5386
- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.

Lei n' 9.208, de 22 de dezembro de 1995 5382

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HfDRICOS E DA
AMAZÔNlALEGAL

- Orçamento Fiscal

Crédito Adicional.
Lei n!! 9.141, de 7 de dezembro de 1995 5320

Lei n!!9.209, de 22 de dezembro de 1995 5382

Lei n!! 9.234, de 22 de dezembro de 1995 5405
Lei n~ 9.235, de 22 de dezembro de 1995 5407

Crédito Suplementar.

Lei n" 9.230, de 22 de dezembro de 1995 5401

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

- Orçamento. Crédito Adicional.
Lei n~ 9.194, de 22 de dezembro de 1995 5369

- Orçamento Fiscal Crédito Suplementar.
Lei u" 9.198, de 22 de dezembro de 1995 5373

Lei n~ 9.230, de 22 de dezembro de 1995 5401

MINISTÉRIO DO TRABALHO

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suplementar.

Lei n' 9.190, de 20 de dezembro de 1995 5364
Lei n" 9.211, de 22 de dezembro de 1995 5384

Lei n!!9.212, de 22 de dezembro de 1995 " " .."........ 5385

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 187(12, t.l):5745-5794, dez. 1995.
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- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito Suple
mentar.
Lei nQ 9.169, de 20 de dezembro de 1995 5346
Lei n lJ 9.171. de 20 de dezembro de 1995 5347

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
- Orçamento Fiscal

Crédito Adicional.

Lei n2 9.141, de 7 de dezembro de 1995 5320
Crédito Especial.

Lei n' 9.174, de 20 de dezembro de 1995 5350
Lei n2 9.229, de 22 de dezembro de 1995 5400
Lei n' 9.233, de 22 de dezembro de 1995 5404

Crédito Suplementar.
Lei n fl 9.155, de 14 de dezembro de 1995 5333
Lei n fl 9.185, de 20 de dezembro de 1995 5359
Lei n fl 9.233 , de 22 de dezembro de 1995 5404

MINISTÉRIOS
- Organização.

Medida Provisória n'2I.226, de 14 de dezembro de 1995 5505

N
NOTADO TESOURONACIONAl.

- Programa Nacional de Desestatização (PND).
Medida Provisória n'l 1.238, de 14 de dezembro de 1995 (publicada

noDO deIã de dezembro de 1994) 5586
Retificada naDO de 20 de dezembro de 1995. 5716

PNTN ver NOTADOTESOURONACIONAl.

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITOver OPERAÇÃO FINANCEIRA

OPERAÇÃO FINANCElRA
- Empréstimo externo. Brasil. Ministério da Agricultura, do Abaste

cimento e da Reforma Agrária. Projeto de Desenvolvimento da
Bovinocultura do Leite.
Resolução n'l 75, de 15 de dezembro de 1995 5700
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- Empréstimo externo. Companhia Estadual de Energia Elétrica
(CEEE).Usina Tennelétrica de Candiota IH - Unidade I. União
Federal. Obrigação financeira - Assunção.
Lei n!! 9.143, de 8 de dezembro de 1995 . 5322

- Empréstimo externo. Empréstimo interno. Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios. Normas.
Resolução nlJ. 69, de 14 de dezembro de 1995 5681

- Empréstimo externo. Estado da Bahia. Programa de Saneamento
Ambiental de Salvador e Entorno da Bahia de Todos os Santos.

Resolução n!! 72, de 15 de dezembro de 1995 ...."........................... 5696

- Empréstimo externo. Estado de Sergipe. Projeto de Alívio à Pobreza
Rural no Estado de Sergipe.
Resolução nlJ. ~O. de 7 de dezembro de 1995 5665

- Empréstimo externo. Estado do Ceará. Projeto de Combate à Po-
breza Rural no Ceará.

Resolução n Q 61, de 7 de dezembro de 1995 5667

- Empréstimo externo. Estado do Rio de Janeiro. Programa de Urba-
nização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro.

Resolução n Q 63, de 7 de dezembro de 1995 5670

- Empréstimo interno. Estado do Maranhão. Projeto de Desenvolvi-
mento da Região sob influência da Estrada de Ferro Carajés.

Resolução n Q 62, de 7 de dezembro de 1995 5669
- Empréstimo interno. Estado do Piauí. Dívida - Reescalonamento.

Resolução n'! 68, de 13 de dezembro de 1995 5693

- Estados. Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal.

Resolução n Q 70, de 14 de dezembro de 1995 5693

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO

- Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervisão.

Lei n 2 9.215, de 22 de dezembro de 1995 5388

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Crédito adicional.
Lei n'! 9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada no DO de 31 de

outubro de 1995 e retifiicada no DO de 29 de dezembro de
1995) 5715

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária

Lei n 29.252, de 28 de dezembro de 1995 5459
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Ministério da Fazenda.

Lei n!! 9.193, de 22 de dezembro de 1995 5367
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Lei n" 9.251, de 28 de dezembro de 1995 5458

- Crédito Especial.

Ministério da Educação e do Desporto.

Lei nf! 9.200, de 22 de dezembro de 1995 5375

Ministério da Previdência e Assistência Social

Lei n" 9.231, de 22 de dezembro de 1995 "....................... 5402

Senado Federal.

Lei n" 9.147, de 13 de dezembro de 1995 5326

- Crédito Suplementar

Câmara dos Deputados.

Lei n" 9.173, de 20 de dezembro de 1995 5349
Ministério da Cultura.

Lei n'2 9.225, de 22 de dezembro de 1995 " ,"", ,......... 5397

Ministério da Educação e do Desporto,

Lei n'l 9,145, de 12 de dezembro de 1995 "......................... 5324
Lei n'l 9.217, de 22 de dezembro de 1995 5390

Lei n" 9.225, de 22 de dezembro de 1995 5397

Ministério da Previdência e Assistência Social.

Lei n\!. 9.186, de 20 de dezembro de 1995 5360

Lei n'.!. 9.204, de 22 de dezembro de 1995 5378

Lei n'l 9.211, de 22 de dezembro de 1995 5384

Ministério da Saúde.
Lei n'l 9.220, de 22 de dezembro de 1995 5392
Lei n" 9.243, de 26 de dezembro de 1995 ., , ,....... 5417

Ministério de Minas e Energia.
Lei n'2 9.178, de 20 de dezembro de 1995 . 5353

Ministério do Bem-Estar Social (extinto).

Lei n"9.157, de 14 de dezembro de 1995 "........... 5335

Ministério do Trabalho.
Lei n 'l 9.169, de 20 de dezembro de 1995 5346
Lei n'2 9.171, de 20 de dezembro de 1995 5347

Lei n'2 9.190, de 20 de dezembro de 1995 5364
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Lei n!!9.211, de 22 de dezembro de 1995.......................................... 5384
Lei n'l 9.212, de 22 de dezembro de 1995 5385

Órgãos Diversos.

Lei n'l 9.216, de 22 de dezembro de 1995 5389

ORÇAMENTO DA UNIÃo ver UNIÃo FEDERAL

- Orçamento.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

- Empresa Estatal

Crédito Especial.

Lei n'l 9.201, de 22 de dezembro de 1995 5376

Lei n' 9.244, de 26 de dezembro de 1995 5417

Crédito Suplementar.
Lei n'<9.191, de 20 de dezembro de 1995 5365

Lei n" 9.199, de 22 de dezembro de 1995 5374

ORÇAMENTO FISCAL

- Crédito adicional. União Federal.

Lei n'! 9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada no DO de 31
de outubro de 1995 e republicada no DO de 29 de dezembro
de 1995) 5715

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Lei nfJ. 9.252, de 28 de dezembro de 1995 5459

Ministério da Cultura.

Lei n'l9.232, de 22 de dezembro de 1995 5403

Ministério da Fazenda.

Lei n'2 9.193, de 22 de dezembro de 1995 5367

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Lei n'2 9.251, de 28 de dezembro de 1995 5458

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.

Lei n'2 9.141, de 7 de dezembro de 1995 5320

Lei n!.! 9.209, de 22 de dezembro de 1995 5382

Lei n!!9.234, de 22 de dezembro de 1995 5405

Lei n'l9.235, de 22 de dezembro de 1995 5407

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 187(12, t.l):5745-5794, dez. 1995.



5775

5361

5395

5334

5344

5350
5400
5404

5330
5391
5398

5355
5379
5391

5321
5384

5325
5391

Ministério dos Transportes.

Lei n Q 9.141, de 7 de dezembro de 1995 5320

- Crédito Especial

Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Super-
visão.

Lei n Q 9.223, de 22 de dezembro de 1995 .

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Lei n'l 9.156, de 14 de dezembro de 1995 .

Justiça Eleitoral.

Lei n'19.142, de 7 de dezembro de 1995 .

Lei n 2 9.210, de 22 de dezembro de 1995 .

Ministério da Aeronáutica.

Lei nQ 9.146, de 13 de dezembro de 1995 .

Lei n" 9.219, de 22 de dezembro de 1995 .

Ministério da Educação e do Desporto.
Lei n!! 9.180, de 20 de dezembro de 1995 ..

Lei n!! 9.205, de 22 de dezembro de 1995 ..

Lei n!? 9.218, de 22 de dezembro de 1995 ..

Ministério da Justiça.

Lei n!1 9.152, de 13 de dezembro de 1995 ..

Lei n!19.202, de 22 de dezembro de 1995 ..

Lei n!1 9.227, de 22 de dezembro de 1995 ..

Ministério das Relações Exteriores.

Lei n!? 9.167, de 20 de dezembro de 1995 " .

Ministério dos Transportes.
Lei n'l 9.174, de 20 de dezembro de 1995 .

Lei n!? 9.229, de 22 de dezembro de 1995 .

Lei n!? 9.233, de 22 de dezembro de 1995 " ..

Senado Federal.

Lei n!? 9.187, de 20 de dezembro de 1995 ..

- Crédito Suplementar

Câmara dos Deputados.

Lei n!? 9.148, de 13 de dezembro de 1995 ..

Lei n'l 9.149, de 13 de dezembro de 1995 .

5327
5328.
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Encargos Financeiros da União. Ministério da Fazenda - Super
visão.

Lei n!! 9.154, de 14 de dezembro de 1995 .
Lei n u9.189, de 20 de dezembro de 1995 .

Justiça do Trabalho.

Lei nQ 9.226, de 22 de dezembro de 1995 .
Lei n!! 9.242, de 26 de dezembro de 1995 .

Justiça Eleitoral.

Lei ne9.242, de 26 de dezembro de 1995 .

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

Lei n!! 9.183, de 20 de dezembro de 1995 .
Lei n!!9.222, de 22 de dezembro de 1995 . .

Ministério da Aeronáutica.

Lei n Q 9.164, de 19 de dezembro de 1995 .
Lei nQ 9.175, de 20 de dezembro de 1995 . ..
Lei n Q 9.176, de 20 de dezembro de 1995 .

Ministério da Ciência e Tecnologia.

Lei nQ 9.155, de 14 de dezembro de 1995 .

Ministério da Cultura.

Lei n.Q 9.181, de 20 de dezembro de 1995 .
Lei nQ 9.225, de 22 de dezembro de 1995 .

Ministério da Educação e do Desporto.

Lei nQ 9.195, de 22 de dezembro de 1995 .
Lei n Q 9.206, de 22 de dezembro de 1995 .
Lei nQ 9.225, de 22 de dezembro de 1995 .

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.

Lei n Q 9.241, de 26 de dezembro de 1995 .

Ministério da Justiça.

Lei nQ 9.150, de 13 de dezembro de 1995 .
Lei n!! 9.151, de 13 de dezembro de 1995 .
Lei n" 9.153, de 13 de dezembro de 1995 .
Lei n Q 9.177, de 20 de dezembro de 1995 .
Lei n Q 9.179, de 20 de dezembro de 1995 .
Lei nQ 9.184, de 20 de dezembro de 1995 . .
Lei n!!9.228, de 22 de dezembro de 1995 .

Ministério das Relações Exteriores.

Lei n Q 9.203, de 22 de dezembro de 1995 .
Lei n!! 9.221, de 22 de dezembro de 1995 ..
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Ministério de Minas e Energia.
Lei n'! 9.178, de 20 de dezembro de 1995............. 5353

Ministério do Exército.
Lei n~ 9.208, de 22 de dezembro de 1995 ,................ 5382

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.

Lei n'! 9.230, de 22 de dezembro de 1995 5401

Ministério do Planejamento e Orçamento.
Lei n Q 9.198, de 22 de dezembro de 1995 "............. 5373
Lei n'! 9.230, de 22 de dezembro de 1995 5401

Ministério do Trabalho.

Lei n'2 9.169, de 20 de dezembro de 1995 5436

Lei n'! 9.171, de 20 de dezembro de 1995. 5347

Ministério dos Transportes.
Lei n<.! 9.155, de 14 de dezembro de 1995 5333

Lei n'l9.185, de 20 de dezembro de 1995 5359

Lei n" 9.233, de 22 de dezembro de 1995 5404

Operações Oficiais de Crédito. Ministério da Fazenda - Supervi-
são.

Lei n" 9.215, de 22 de dezembro de 1995 5388

Órgãos Diversos.

Lei n'"'9.216, de 22 de dezembro de 1995 5389

Presidência da República.
Lei n" 9.182, de 20 de dezembro de 1995. 5356

Lei n'l9.196, de 22 de dezembro de 1995 5371

Lei n" 9.203, de 22 de dezembro de 1995 5377

Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Lei n'l9.188, de 20 de dezembro de 1995 5362

Senado Federal.

Lei n" 9.159, de 14 de dezembro de 1995 "......... 5336
Lei n'.! 9.172, de 20 de dezembro de 1995 5346

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

- Distrito Federal e Territórios. Legislação - Alteração.

Lei n'.! 9.248, de 26 de dezembro de 1995 5426
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p

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

- Trabalhador.
Medida Provisória n!'. 1.239, de 14 de dezembro de 1995 5586

PATRULHEIRO RODOVIÃRIO FEDERAL

- Gratificação - Criação.
Lei nl.'. 9.166, de 20 de dezembrode 1995 5343

PESSOA DESAPARECIDA

- Reconhecimento. Atividade política - Participação. Indenização.

Lei n!!9.140, de 4 de dezembro de 1995 "............................ 5304

PESSOA FíSICA

- Imposto de Renda. Legislação - Alteração.

Lei n!!9.250, de 26 de dezembro de 1995 ".................. 5442

PESSOA JURíDICA

- Imposto de Renda. Contribuição social. Legislação - Alteração.

Lei n2 9.249, de 26 de dezembro de 1995 "................. 5427

PESSOAL

- Pagamento. Recursos. Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens). Legislação - Alteração.

Medida Provisória n!!1.216, de 13 de dezembro de 1995 5468

PISIPASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMA-
çÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

- Poder Executivo ver SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL
E DE ORÇAMENTO

pOLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.

- Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM).

Lei nf!9.237, de 22 de dezembro de 1995 5409

PRECATÓRIO

- Liquidação. Letra Financeira do Tesouro - Emissão.

Estado de Alagoas.
Resolução nf! 71, de 15 de dezembro de 1995 (publicada no DO de

18 de dezembro de 1995) ....,.......................................................... 5694
Republicada no DO de 19 de dezembro de 1995 5712
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Estado do Rio Grande do Sul.

Resolução n'2 66, de 13 de dezembro de 1995 ""...... 5673

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. CAMPINAS (SP)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo n'2185, de 8 de dezembro de 1995 5657

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS. POÇOS DE CAL-
DAS (MG)

- Radiodifusão. Serviço -Execução - Autorização.

Decreto Legislativo n'2186, de 8 de dezembro de 1995 o •• " .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA. FUNDAÇÃO CULTURAL
MONSENHOR CHAVES. TERESINA (PI)

- Radiodifusão. Serviço - Execução - Autorização.

Decreto Legislativo n'2184, de 8 de dezembro de 1995 5656

PRESIDÊ:NCIA DA REPúBLICA

- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar.
Lei n'2 9.182, de 20 de dezembro de 1995 5356

Lei n'2 9.196, de 22 de dezembro de 1995 ".................................... 5371
Lei n Q 9.203, de 22 de dezembro de 1995 5377

- Organização.
Medida Provisória n!11.226, de 14 de dezembro de 1995 5505

PRNATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO

PROCEDIMENTO SUMARíSSIMO

- Código de Pr~cesso Civil. Legislação - Alteração.
Lei n!1 9.245, de 26 de dezembro de 1995 ".. 5418

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL

- Estados. Operação finenceira - Contratação.

Resolução n'l 70, de 14 de dezembro de 1995 5693

PROGRAMA DE ESTíMULO À REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECI-
MENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

- Conselho Monetário Nacional.

Medida Provisória n!11.214, de 5 de dezembro de 1995 5465

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

- Pessoa jurídica. Contribuição.

Medida Provisória n'l 1.237, de 14 de dezembro de 1995 5583
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5780

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRI
MÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PISIPASEP)

- Contribuição.
Medida Provisória n'l 1.249, de 14 de dezembro de 1995 5623

PROGRAMADE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SALVADORE ENTOR-
NO DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS

- Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução nl! 72, de 15 de dezembro de 1995 5696

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS POPULARES
DO RIO DE JANEIRO.

- Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução n'! 63, de 7 de dezembro de 1995 .

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

- Legislação - Alteração.
Medida Provisória n!!1.233, de 14 de dezembro de 1995. 5fi61

- Nota do Tesouro Nacional- Utilização.
Medida Provisória nf!1.238, de 14 de dezembro de 1995 (publicada

no DO de 15 de dezembro de 1995) 5586

Retificada no DO de 20 de dezembro de 1995 . 5716

PROJETO DE ALíVIO À POBREZA RURAL NO ESTADO DE SERGIPE

- Operação fínanceíra. Empréstimo externo.
Resolução n!': 60, de 7 de dezembro de 1995 .

PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÃ

- Operação financeira. Empréstimo externo.
Resolução n" 61, de 7 de dezembro de 1995 .

5665

5667

5669

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA DO LEITE

- Operação financeira. Empréstimo externo.

Resolução n!l 75, de 15 de dezembro de 1995 5700

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DAREGIÃO SOB INFLUÊNCIA DA
ESTRADA DE FERRO CARAJÃS

- Operação financeira. Empréstimo interno.
Resolução n" 62, de 7 de dezembro de 1995 .

PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONSELHO DO MERCADO
COMUM (MERCOSUL)

- Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n!': 192, de 15 de dezembro de 1995 ...
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Q

QUADRO DE OFICIAIS

- Marinha.

Lei n~ 9.247, de 26 de dezembro de 1995 .

QUADRO DE OFICWS POLICIAIS MILITARES (QOPM) .

- Distrito Federal.

Lei n!!. 9.237, de 22 de dezembro de 1995 .

R

RÁDIO CANOINHAS LTDA. FLORIANÓPOLIS (SC)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n!!. 174, de 7 de dezembro de 1995

RÁDIO COMUNICADORA FM LTDA. SÃO GONÇALO (RJ)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização -Renovação.

Decreto Legislativo n 2177, de 7 de dezembro de 1995

RÁDIO CRISTÃ EDUCATIVA LTDA. PIRES DO RIO (GO)

5422

5409

5650

5652

5647

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n'l 170, de 6 de dezembro de 1995

RÁDIO CULTURA DE MARINGÁ LTDA. MARINGÁ (PR)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n'l 162, de 30 de novembro de 1995 5641

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO LTDA.
RIO DE JANEIRO (RJ)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n'.! 183, de 8 de dezembro de 1995

RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINBO LTDA. CARAZINBO
(RS)

5656

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n'.! 150, de 30 de novembro de 1995 .... 5633

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo no:! 151, de 30 de novembro de 1995 5634
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5648

5782

RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE TAPERA LTDA. TAPERA (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n c164, de 6 de dezembro de 1995 ,........... 5643

RÁDIO E TELEVISÃO JAROBÁ LTDA. CASCAVEL (PR)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo ui!154, de 30 de novembro de 1995 5636

RÁDIO E TV PORTOVISÃO LTDA. PORTO ALEGRE (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n!!163, de fi de dezembro de 1995 5642

RÁDIO EMISSORA DA BARRA LTDA. BARRA BONITA (SP)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n!!141, de 30 de novembro de 1995 5627

RÁDIO FELIZ DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA LTDA. SANTO ANTO-
NIO DE PÁDUA (RJ)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo ui!143, de 30 de novembro de 1995 "........ 5628

RÁDIO GLOBO IJuí LTDA. IJuí (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo n!!181, de 7 de dezembro de 1995 .

RÁDIO IMIGRANTES DE TURVO LTDA. TURVO (SC)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n!!157, de 30 de novembro de 1995 5638

RÁDIO ITABERAí LTDA. ITARERAí (GO)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n'2172, de 6 de dezembro de 1995 ..

RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA. INDAlATUBA (SP)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n'2147, de 30 de novembro de 1995 5631

RÁDIO MENINA LTDA. OLíMPIA (SP)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n!!176, de 7 de dezembro de 1995 5651

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n'l 165, de 6 de dezembro de 1995 ....."............. 5643
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5783

RÁDIO MORRO VERDE LTDA MAIRI (BA)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.

Decreto Legislativo n~ 144, de 30 de novembro de 1995 5629

RÁDIO NOVO SOM DE BARRA BONITA LTDA BARRA BONITA (SP)

- Radiodifusão. Serviço -Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo ~Q 175, de 7 de dezembro de 1995 5650

RÁDIO PRlNCESINHA DO NORTE LTDA MIRACEMA (RJ)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n!!146, de 30 de novembro de 1995 , 5630

RÁDIO REPÓRTER LTDA. IJUí (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n2142, de 30 de novembro de 1995 5629

RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA JOAÇABA (SC)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.

Decreto Legislativo n Q 145, de 30 de novembro de 1995 5630

RÁDIO TAPEJARA LTDATAPEJARA (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo nº 179, de 7 de dezembro de 1995 5653

RÁDIO TV DO AMAZONAS S.A BOA VISTA (RR)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'!.149, de 30 de novembro de 1995 5632

RÁDIO TV DO AMAZONAS S.A. MACAPÁ (AP)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n IJ 153, de 30 de novembro de 1995 .., ..

RADIODIFUSÃO

Serviço - Autorização - Renovação

Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo Ltda. Passo Fundo
(RS).

Decreto Legislativo n'!.148, de 80 de novembro de 1995 5632

- Fundação Expansão Cultural. Manhuaçu (MG).

Decreto Legislativo n'!.166, de 6 de dezembro de 1995 5644
Gazeta Comunicações Ltda. Santa Cruz do Sul (RS).

Decreto Legislativo n IJ159, de 30 de novembro de 1995 5639
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Rádio Canoinhas Ltda. Florianópolis (SC).

Decreto Legislativo n Q 174, de 7 de dezembro de 1995 .

Rádio Comunicadora FM Ltda. São Gonçalo (RJ).

Decreto Legislativo n 2177, de 7 de dezembro de 1995 .

Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Carazinho (RS)

Decreto Legislativo n" 150, de 30 de novembro de 1995 .
Rádio Emissora da Barra Ltda. Barra Bonita (SP).
Decreto Legislativo no:! 141, de 30 de novembro de 1995

Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda. Indaiatuba (SP).
Decreto Legislativo n~ 147, de 30 de novembro de 1995 .

Rádio Menina Ltda. Olímpia (SP).

Decreto Legislativo n" 176, de 7 de dezembro de 1995 .
Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. Barra Bonita (SP):

Decreto Legislativo n!!175, de 7 de dezembro de 1995 .
Rádio Repórter Ltda. Ijuí (RS).
Decreto Legislativo n ~ 142, de 30 de novembro de 1995 ..

Rádio Sociedade Catarinense Ltda. .Ioaçaba (SC).
Decreto Legislativo n Q 145, de 30 de novembro de 1995 ..

Radiodifusora Siriema Ltda. Guaíra (PR).

Decreto Legislativo nº 158, de 30 de novembro de 1995 ....

Stéreo Rádio FM de Ituverava Ltda. Ituverava (SP).

Decreto Legislativo n" 178, de 7 de dezembro de 1995 .

Serviço - Concessão.
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da Região dos La

gos. Cabo Frio (RJ).

Decreto Legislativo n'2168, de 6 de dezembro de 1995 ..

Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná. Guara
puava (PR).

Decreto Legislativo n f2 155, de 30 de novembro de 1995 ..

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa. Viçosa
(MG).

Decreto Legislativo nf!156, de 30 de novembro de 1995 ..

Fundação Universidade de Maringá. Maringá (PR).

Decreto Legislativo n Q 171, de 6 de dezembro de 1995 .

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópo-
lis, Joinville e Lages (SC).

Decreto Legislativo n'2169, de 6 de dezembro de 1995 .
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5651
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5652

5645
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Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas CSP).
Decreto Legislativo n'!.185, de 8 de dezembro de 1995 .

Rádio Globo Ijuí Lida. Ijuí (RS).

Decreto Legislativo n'J181, de 7 de dezembro de 1995 .

Rádio Morro Verde Ltda. Mairi (BA).

Decreto Legislativo n'J144, de 30 de novembro de 1995 ....

Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. Viçosa (MG).

Decreto Legislativo n Q 182, de 7 de dezembro de 1995 .

Serviço - concessão - Renovação

Empresa Paulista de Televisão Ltda. Campinas (SP).

Decreto Legislativo n'!.167, de 6 de dezembro de 1995

Empresa Paulista de Televisão Ltda. Ribeirão Preto (SP).
Decreto Legislativo n" 187, de 8 de dezembro de 1995

Fundação TV Minas - Cultural e Educativa. Belo Horizonte (MG).

Decreto Legislativo nº 173, de 6 de dezembro de 1995 .

Rádio Cristã Educativa Ltda. Pires do Rio (GO).

Decreto Legislativo nº 170, de 6 de dezembro de 1995

Rádio Cultura de Maringá Ltda. Maringá (PR).

Decreto Legislativo n!!162, de 30 de novembro de 1995 ..

Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda. Rio de
Janeiro (RJ).

Decreto Legislativo n" 183, de 8 de dezembro de 1995 ..

Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Carazinho CRS).
Decreto Legislativo n!!151, de ao de novembro de 1995 .

Rádio e Televisão Gazeta de Tapera Ltda. Tapera (RS).
Decreto Legislativo n!!164, de 6 de dezembro de 1995 .

Rádio e Televisão Jarobá Ltda. Cascavel (PR).

Decreto Legislativo n I! 154, de ao de novembro de 1995 .

Rádio e TV Portovisão Ltda. Porto Alegre (RS).

Decreto Legislativo nl!163, de 6 de dezembro de 1995 .

Rádio Feliz de Santo Antonio de Pádua Ltda. Santo Antonio de
Pádua (RJ).

Decreto Legislativo nl!143, de 30 de novembro de 1995

Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. Turvo (SC).

Decreto Legislativo n" 157, de ao de novembro de 1995 ....

5785

5657

5654

5629

5655

5645

5658

5649

5647

5641

5656

5634

5643

5636

5642

5628

5638
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Rádio Itaberaí Ltda. Itaberaí (GO),

Decreto Legislativo n'!.172, de 6 de dezembro de 1995 5648

Rádio Menina Ltda. Olímpia (SP).

Decreto Legislativo n2165, de 6 de dezembro de 1995 5643
Rádio Princesinha do Norte Ltda. Miracema (RJ).

Decreto Legislativo n!l 146, de 30 de novembro de 1995 5630
Rádio 'Iapejara Ltda.Tapejara (RS).

Decreto Legislativo n!!179, de 7 de dezembro de 1995 5653

Rádio TV do Amazonas S.A. Boa Vista (RR).

Decreto Legislativo n 2149, de 30 de novembro de 1995 " 5632

Rádio TV do Amazonas S.A. Macapá (AP).

DecretoLegislativo n!! 153, de 30 de novembro de 1995 5635

Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. Barra Mansa (RJ).

Decreto Legislativo nl!180, de 7 de dezembro de 1995 5654

Televisão Cruz Alta Ltda.Cruz Alta (RS).

Decreto Legislativo n!!152, de 30 de novembro de 1995 5634

TV Jornal do Commercio Ltda. Recife (PE).

Decreto Legislativo n'2160, de 30 de novembro de 1995 5640
- Serviço - Execução - Autorização

Governo do Estado da Paraíba. Rádio Tabajara - Superintendên-
cia de Radiodifusão. João Pessoa (PB).

Decreto Legislativo n!!161, de 30 de novembro de 1995 5641

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Poços de Caldas (MG).

Decreto Legislativo n l! 186, de 8 de dezembro de 1995 5658

Prefeitura Municipal de Teresina. Fundação Cultural Monsenhor
Chaves. Teresina (PI).

Decreto Legislativo n!!184, de 8 de dezembro de 1995 5656

RÁDIODIFUSORA SIRIEMA LTDA. GUAíRA (PR)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n!!158, de 30 denovembro de 1995 5639

REAL

- Plano. Obrigações financeiras. Correção monetária.

Medida Provisória n!!1.240, de 14 de dezembro de 1995 ... 5591

REITOR

- Nomeação. Dirigente. Legislação - Alteração.
Lei n" 9.192, de 21 de dezembro de 1995 5365
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REMUNERAÇÃO

- Servidor público civil. Militar. Pagamento. Data.

Medida Provisória n 21.230, de 14 de dezembro de 1995 5539

RESPONSABILIDADE SOLIDÃRIA

- Sistema financeiro nacional.
Medida Provisória n121.218, de 14 de dezembro de 1995 5470

RÚSSIA

- Acordo de Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear.
Brasil. Texto-Aprovação.

Decreto Legislativo n!!190, de 15 de dezembro de 1995 5661

s
SANEAMENTO AMBIENTAL

- Programa. Salvador (BA), Operação financeíra.

Resolução n'2 72, de 15 de dezembro de 1995 5696

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

- Orçamento Fiscal. Crédito Suplementar
Lei riº 9.188, de 20 de dezembro de 1995 .

SEGURIDADE SOCIAL

- Organização. Recursos. Legislação - Alteração.
Medida Provisória n'! 1.224, de 14 de dezembro de 1995 5499

- Servidor público civil. Contribuição social.

Medida Provisória n!? 1.234, de 14 de dezembro de 1995 5572

SEGURO DESEMPREGO

- Recursos. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Legislação - Altera
ção.

Medida Provisória n!? 1.224, de 14 de dezembro de 1995 5499

SENADO FEDERAL

- Orçamento. Crédito Suplementar.
Lei nQ 9.170, de 20 de dezembro de 1995 5347

- Orçamento da Seguridade Social. Crédito Especial.

Lei n" 9.147, de 13 de dezembro de 1995 5326
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- Orçamento Fiscal
Crédito Especial.

Lei n!! 9.187, de 20 de dezembro de 1995 5361

Crédito Suplementar.

Lei n!! 9.159, de 14 de dezembro de 1995 5336
Lei n'! 9.172, de 20 de dezembro de 1995 .. 5348

SERVIDOR PúBLICO

- Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
(PIS/Pasep) - Contribuição.

Medida Provisória n!!1.249, de 14 de dezembro de 1995 5623

SERVIDOR PúBLICO CIVIL

- Isonomia salariaL

Medida Provisória n'! 1.223, de 14 de dezembro de 1995 5488

- Remuneração. Pagamento. Data.

Medida Provisória n'l 1.230, de 14 de dezembro de 1995 5539
- Remuneração. Vantagem pessoal - Extinção. Lei dos Quintos.

Décimos - Criação.
Medida Provisória n Q 1.231, de 14 de dezembro de 1995 5540

- Seguridade Social. Contribuição social.
Medida Provisória n Q 1.234, de 14 de dezembro de 1995 5572

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

- Organização.

Medida Provisória n Q 1.232, de 14 de dezembro de 1995 . 5547

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

- Organização.
Medida Provisória n" 1.232, de 14 de dezembro de 1995........ 5547

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

- Reestruturação. Programa. Conselho Monetário Nacional.

Medida Provisória n Q 1.214, de 5 de dezembro de 1995 5465

- Responsabilidade solidária.

Medida Provisória n<:! 1.218, de 14 de dezembro de 1995 5470

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL

- Real- Plano. Medidas complementares.Correção Monetária.
Medida Provisória n!!1.240, de 14 de dezembro de 1995 5591
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SISTEMA úNICO DE SAúDE (SUS)

- Financiamento. Serviços assistenciais. Fundo de Amparo ao Traba
lhador (FAT).

Medida Provisória n'! 1.213, de 30 de novembro de 1995 5463
Medida Provisória n'.l.1.248, de 14 de dezembro de 1995 5621

SOCIEDADE DE TELEVISÃO SUL FLUMINENSE LTDA. BARRAMAN-
SA(RJ)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo n'l. 180, de 7 de dezembro de 1995

SOCIEDADE RÃDIO MONTANHESA LTDA. VIÇOSA (MG)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão.
Decreto Legislativo n'.l.182, de 7 de dezembro de 1995 5655

STÉREO RÃDIO FM DE ITUVERAVALTDA. ITUVERAVA(SP)

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação.
Decreto Legislativo n'.l.178, de 7 de dezembro de 1995 5652

SUS ver SISTEMA úNIco DE SAúDE

T

TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)

- Criação.
Medida Provisória n'11.219, de 14 de dezembro de 1995 5474

TELECOMUNICAÇÃO

- Radiodifusão. Serviço - Autorização - Renovação

Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo Ltda. Passo Fundo
(RS).

Decreto Legislativo n'2148. de 30 de novembro de 1995 .., 5632

Fundação Expansão Cu~tura1.Manhuaçu (MG).

Decreto Legislativo n Q 166, de 6 de dezembro de 1995 """"............ 5644

Gazeta Comunicações Ltda. Santa Cruz do Sul (RS).

Decreto Legislativo n Q 159, de 30 de novembro de 1995 5639

Rádio Canoinhas Ltda. Florianópolis (SC).

Decreto Legislativo n'2174. de 7 de dezembro de 1995 """""""",,.. 5650

Rádio Comunicadora FM Ltda. São Gonçalo (RJ).

Decreto Legislativo n Q 177, de 7 de dezembro de 1995 """"............ 5652
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Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Carazinho (RS).

Decreto Legislativo n!!150, de 30 de novembro de 1995 ".......... 5633

Rádio Emissora da Barra Ltda. Barra Bonita (SP).
Decreto Legislativo n" 141, de 30 de novembro de 1995 5627

Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda. Indaiatuba (SP).
Decreto Legislativo n!!147, de 30 de novembro de 1995 5631
Rádio Menina Ltda. Olímpía (SP).

Decreto Legislativo n!!176, de 7 de dezembro de 1995 5651
Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. Barra Bonita (SP).
Decreto Legislativo n!!175, de 7 de dezembro de 1995 5650

Rádio Repórter Ltda. Ijuí (RS).

Decreto Legislativo nQ 142, de 30 de novembro de 1995 5628

Rádio Sociedade Catarinense Ltda. Joaçaba (SC).

Decreto Legislativo n'!.145, de 30 de novembro de 1995 5630

Radiodifusora Siriema Ltda. Guaíra (PR).

Decreto Legislativo n'!.158, de 30 de novembro de 1995 .. 5639

Stéreo Rádio FM de ltuverava Ltda. Ituverava (SP).

Decreto Legislativo n'!.178, de 7 de dezembro de 1995 5652

- Radiodifusão. Serviço - Execução - Autorização
Governo do Estado da Paraíba. Rádio Tabajara - Superintendên-

cia de Radiodifusão. João Pessoa (PB).

Decreto Legislativo n'!.161, de 30 de novembro de 1995 5641
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Poços de Caldas (MG).

Decreto Legislativo n'!.186, de 8 de dezembro de 1995 ......"............ 5658

Prefeitura Municipal de Teresina. Fundação Cultural Monsenhor
Chaves. Teresina (Pl).

Decreto Legislativo n'!.184, de 8 de dezembro de 1995 5656

- Radiodifusão. Serviço - Concessão

Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa da Região dos La
gos. Cabo Frio (RJ)

Decreto Legislativo nl!168, de 6 de dezembro de 1995 5645

Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná. Guara-
puava (PR).

Decreto Legislativo n '!.155, de 30 de novembro de 1995 5636

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa. Viçosa
(MG).

Decreto Legislativo nl!156, de 30 de novembro de 1995 ."............... 5637
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Fundação Universidade de Maringá. Maringá (PR).

Decreto Legislativo n'.!. 171, de 6 de dezembro de 1995 5648

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianõpo-
lis, Joinville e Lages (SC).

Decreto Legislativo n" 169, de 6 de dezembro de 1995 5646

Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas (SP).

Decreto Legislativo n~ 185, de 8 de dezembro de 1995 5657
Rádio Globo Ijuí Lida. Ijuí (RS).
Decreto Legislativo n'.!.181.de 7 de dezembro de 1995 5654

Rádio Morro Verde Ltda. Mairi (BM.
Decreto Legislativo n'l 144, de 30 de novembro de 1995 5629

Sociedade Rádio Montanhesa Ltda. Viçosa (MG).

Decreto Legislativo n'l 182, de 7 de dezembro de 1995 5655

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação

Empresa Paulista de Televisão Ltda. Campinas (SP).

Decreto Legislativo n~ 167, de 6 de dezembro de 1995 ... 5645

Empresa Paulista de Televisão Ltda. Ribeirão Preto (SP).

Decreto Legislativo n'2187, de 8 de dezembro de 1995 5658

Fundação TV Minas -Cultural e Educativa. Belo Horizonte (MG).

Decreto Legislativo n'2173, de 6 de dezembro de 1995 5649

Rádio Cristã Educativa Ltda. Pires do Rio (GO).

Decreto Legislativo no:! 170, de 6 de dezembro de 1995 5647

Rádio Cultura de Maringá Ltda. Maringá (PR1.
Decreto Legislativo no:! 162, de 30 de novembro de 1995 5641

Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda. Rio de
Janeiro (RJ).

Decreto Legislativo n Q 183, de 8 de dezembro de 1995 5656

Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda. Caraeinho (RS).

Decreto Legislativo no:! 151, de 30 de novembro de 1995 5634

Rádio e Televisão Gazeta de Tapera Ltda. Tapera (RS).
Decreto Legislativo no:! 164, de 6 de dezembro de 1995 5643

Rádio e Televisão Jarobá Ltda. Cascavel (PR).

Decreto Legislativo n'2154, de 30 de novembro de 1995 5636

Rádio e TV Portovisão Ltda. Porto Alegre (RS).

Decreto Legislativo n Q 163, de 6 de dezembro de 1995 5642
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Rádio Feliz de Santo Antonio de Pádua Ltda. Santo Antonio de
Pádua (RJ).

Decreto Legislativo uI' 143, de 30 de novembro de 1995 ..... 5628

Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. Turvo (SC).

Decreto Legislativo n!!.157, de 30 de novembro de 1995 5638

Rádio Itaberaí Ltda. Itaberaí (GO).

Decreto Legislativo n!!172, de 6 de dezembro de 1995 5648

Rádio Menina Ltda. Olímpia (SP).

Decreto Legislativo uI.'. 165, de 6 de dezembro de 1995 O" 5643

Rádio Princesinha do Norte Ltda. Miracema (RJ).

Decreto Legislativo n Q 146, de 30 de novembro de 1995 5630

Rádio Tapejara Ltda.Tapejara (RS).
Decreto Legislativo n Q 179, de 7 de dezembro de 1995 5653

Rádio TV do Amazonas S.A. Boa Vista (RR).

Decreto Legislativo n Q 149, de 30 de novembro de 1995 ,'".,. 5632

Rádio TV do Amazonas S.A. Macapá (AP).

Decreto Legislativo n2153, de 30 de novembro de 1995 ...."".......... 5635

Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. Barra Mansa (RJ).

Decreto Legislativo n!!180, de 7 de dezembro de 1995 "........ 5654

Televisão Cruz Alta Ltda. Cruz Alta (RS),

Decreto Legislativo nf!152, de 30 de novembro de 1995 . 5634

TV Jornal do Commercio Ltda. Recife (PE).

Decreto Legislatiuo n2160, de 30 de novembro de 1995 ...... ,," ..,,'" 5640

TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA. CRUZ ALTA (RS)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.

Decreto Legislativo n 2152, de 30 de novembro de 1995 .....

TITULO DO TESOURO NACIONAL

5634

- Administração pública, Entidade - Extinção - Dissolução. Legis
lação - Alteração.

Medida Provisória n 21.241, de 14 de dezembro de 1995 ""............ 5596

TRABALHADOR

- Participação nos lucros,

Medida Provisória n'21.239, de 14 de dezembro de 1995 .
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TRANSPORTE COLETIVO

- Automóvel - Aquisição. Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) - Isenção.
Lei n~ 9.144, de 8 de dezembro de 1995 5324

TRATADO DE ASSUNÇÃO SOBRE A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO
MERCOSUL

- Protocolo Adicional. Protocolo de Ouro Preto. Texto - Aprovação.
Decreto Legislativo n" 188, de 15 de dezembro de 1995 5659

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

- Lei Orgânica. Legislação - Alteração.
Lei n" 9.165, de 19 de dezembro de 1995 5342

- Orçamento. Crédito Suplementar.
Lei n" 9.168, de 20 de dezembro de 1995 5345

TV JORNAL DO COMMERCIO LTDA. RECIFE (PE)

- Radiodifusão. Serviço - Concessão - Renovação.
Decreto Legislativo ni!160, de 30 de novembro de 1995 5640

u
UNIÃO FEDERAL

- Bens imóveis - Alienação.
Lei n~ 9.253, de 28 de dezembro de 1995 5461

- Obrigação financeira - Assunção. Empréstimo externo. Compa-
nhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).
Lei n'l9.143, de 8 de dezembro de 1995 5322

- Orçamento. Crédito adicional.

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Lei n'l 9.224, de 22 de dezembro de 1995 5396

Justiça do Trabalho.

Lei nº 9.197, de 22 de dezembro de 1995 5372

Justiça Eleitoral.

Lei nº 9.197, de 22 de dezembro de 1995 5372

Lei n'l 9.224, de 22 de dezembro de 1995 5396

Ministério do Planejamento e Orçamento.

Lei n" 9.194, de 22 de dezembro de 1995 5369
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- Orçamento. Crédito Especial.

Ministério do Exército.

Lei nf! 9.213, de 22 de dezembro de 1995 . 5386

5381

- Orçamento. Crédito Suplementar.

Estado-Maior das Forças Armadas.

Lei n 2 9.161, de 14 de dezembro de 1995 5338

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Lei n g 9.158, de 14 de dezembro de 1995 5336

Justiça do Trabalho.

Lei n!! 9.158, de 14 de dezembro de 1995 5336

Justiça FederaL

Lei n!!9.207, de 22 de dezembro de 1995 o,, .

Ministério da Aeronáutica.

Lei n g 9.161, de 14 de dezembro de 1995 " .

Ministério da Cultura.

Lei nQ 9.214, de 22 de dezembro de 1995 .

5338

5387

5347

Ministério da Edlfcação e do Desporto.

Lei n" 9.162, de 14 de dezembro de 1995 5339

Lei n tr9.214, de 22 de dezembro de 1995 5387

Lei nQ 9.236, de 22 de dezembro de 1995 5408

Senado Federal.

Lei n IJ 9.170, de 20 de dezembro de 1995 " .

Tribunal de Contas da União.

Lei n'2 9.168, de 20 de dezembro de 1995 .

- Orçamento Fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Crédito adi
cional.

5345

Lei n!!9.121, de 30 de outubro de 1995 (publicada noDO de 31 de
outubro de 1995 e retificada no DO de 29 de dezembro de
1995) .. 5715

UNIVERSIDADE

- Dirigente - Nomeação. Legislação - Alteração.

Lei n Q 9.192, de 21 de dezembro de 1995 ..
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