ISSN 1677-7042

Ano CXXXIX N o- 251
Brasília - DF, segunda-feira, 30 de dezembro de 2002 R$ 1,72

Sumário

.

PÁGINA
Atos do Poder Legislativo .................................................................. 1
Atos do Poder Executivo.................................................................... 1
Presidência da República .................................................................. 12
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento .................... 21
Ministério da Ciência e Tecnologia ................................................. 23
Ministério da Cultura ........................................................................ 24
Ministério da Defesa......................................................................... 27
Ministério da Educação .................................................................... 29
Ministério da Fazenda....................................................................... 30
Ministério da Integração Nacional ................................................... 44
Ministério da Justiça ......................................................................... 45
Ministério da Saúde .......................................................................... 49
Ministério de Minas e Energia....................................................... 126
Ministério do Desenvolvimento Agrário........................................ 136
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . 140
Ministério do Esporte e Turismo ................................................... 143
Ministério do Meio Ambiente ........................................................ 143
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão........................ 144
Ministério do Trabalho e Emprego ................................................ 145
Ministério dos Transportes ............................................................. 173
Ministério Público da União .......................................................... 175
Poder Judiciário............................................................................... 175
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais . 175

.

I - no período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior ao do repasse do aporte anual de recursos; e
II - no período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior ao referido no inciso I.
§ 2 O cálculo da RCL para efeito da correção do valor a ser
aportado ao FCDF no ano de 2003 levará em conta a razão entre a
receita acumulada realizada entre julho de 2001 e junho de 2002, e a
receita acumulada realizada entre julho de 2000 e junho de 2001.

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

Art. 5 o- (VETADO)

Art. 2 o- Ficam convalidados os atos praticados anteriormente
à edição desta Medida Provisória que encontrem fundamento nos
critérios
fixados no parágrafo único do art. 26 da Medida Provisória
n o- 2.192-70, de 2001, na sua nova redação.

o-

Art. 6 (VETADO)
Art. 7 o- (VETADO)
Art. 8 o- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181 o- da Independência e
114 o- da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro
Pedro Malan
Guilherme Gomes Dias
José Bonifácio Borges de Andrada
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MEDIDA PROVISÓRIA N 97, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o art. 26 da Medida Provisória n o2.192-70, de 24 de agosto de 2001, que estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária,
dispõe sobre a privatização de instituições
financeiras, 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:

§ 1 o- As dotações do FCDF para a manutenção da segurança
pública e a assistência financeira para a execução de serviços públicos
deverão ser discriminadas por atividades específicas.

Art. 1 o- O parágrafo único do art. 26 da Medida Provisória n o2.192-70, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

§ 3 o- As folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia
militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, custeadas
com recursos do Tesouro Nacional, deverão ser processadas através
do sistema de administração de recursos humanos do Governo Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da
publicação desta Lei, sob pena de suspensão imediata da liberação
dos recursos financeiros correspondentes.
Art. 2 o- A partir de 2003, inclusive, o aporte anual de recursos
orçamentários destinados ao FCDF será de R$ 2.900.000.000,00 (dois
bilhões e novecentos milhões de reais), corrigido anualmente pela
variação da receita corrente líquida - RCL da União.
§ 1 o- Para efeito do cálculo da variação de que trata o caput
deste artigo, será considerada a razão entre a RCL realizada:

IV - a avaliação que conclua pelo descumprimento
das metas e compromissos, referidos no inciso I deste parágrafo, poderá ser revista pelo Ministro de Estado da Fazenda, para todos os efeitos, à vista de justificativa fundamentada pelo Estado ou Distrito Federal." (NR)

Art. 4 o- Os recursos correspondentes ao FCDF serão entregues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a partir de janeiro de 2003, à
razão de duodécimos.

Art. 1 o- Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito
Federal - FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os
recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da
polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal,
bem como assistência financeira para execução de serviços públicos
de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da
Constituição Federal.

§ 2 o- (VETADO)

III - no caso de cumprimento integral das metas
mencionadas nos incisos I e II do art. 2 o- da Lei n o- 9.496, de
1997, não se aplica a penalidade prevista neste artigo, e o
Estado ou Distrito Federal será considerado adimplente para
todos os demais efeitos; e

Art. 3 o- Para os efeitos do aporte de recursos ao FCDF, serão
computadas as dotações referentes à manutenção da segurança pública e à assistência financeira para execução de serviços públicos,
consignadas à unidade orçamentária "73.105 - Governo do Distrito
Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda".
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Institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, para atender o disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.

II - a penalidade prevista no inciso I será cobrada
pelo período de seis meses, contados a partir da notificação,
pela União, do descumprimento, e sem prejuízo das demais
cominações pactuadas nos contratos de refinanciamento;

o-

Atos do Poder Legislativo
LEI N o- 10.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

"Parágrafo único..........................................................
....................................................................................................

Art. 3 o- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181 o- da Independência e
114 o- da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
<!ID372510-0>

MEDIDA PROVISÓRIA N o- 98, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002
Abre crédito extraordinário no valor de R$
63.180.000,00, em favor do Ministério dos
Transportes, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3 o- do art. 167, da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 o- Fica aberto crédito extraordinário no valor de R$
63.180.000,00 (sessenta e três milhões, cento e oitenta mil reais), em
favor do Ministério dos Transportes, para atender à programação
constante do Anexo I desta Medida Provisória.
Art. 2 o- Os recursos necessários à execução do disposto no
art. 1 o- decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicado no Anexo II desta Medida Provisória.
Art. 3 o- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181 o- da Independência e
114 o- da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias

