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REPÚBLICA

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

ProOução de p ens e serviços oe informaiica, aiustaoa à reaiida-

Art. 1 0 - Fica aprovado o II Plano Nacional de Informática e Automação
PLANIN, pelo período de 3 (três) anos.

ce nacional, e o seu acecuaco uso, são de valiosa im p o'rtáncla
solução das graves carências sociais com q ue se oefronta o

e na reciclagem ce seu Par q ue industrial. A flexiollidade daS.so-

Art.2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

•ucões /nformatizaoas p ermite ajusta-las ás granoes

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