N° 236, quarta-feira, 12 de dezembro de 2001

Atos do Congresso Nacional
EMENDA CONSTITUCIONAL N" 33
att, 119. 155 e 177 da Coo,Altera
torneai Ferhard.

Mesas da Ciiinara do ,. Deputados e do Segado 1-eder,a.
nos termos § 3" do art. 60 da Constituiçao Federal, promulgam a
,-epitinic Entenda ao lesto constitucional;
Ao 1" () Art. 149 da Constituição Federal passa asigorar
ara wnlo dia si:sun/ires parágialos. renunierondo-se o atual parágrafo
muco para 3 I".
"Aii. 149,
§ 1"
§
As contribliiçOes sociais e de intervenção no domínio
.3-onmnicit de que nata i eaput deste artigo:
1 mio incidirão sobre as receitas decorrentes de exporpoderati incida sobre a importação de petróleo e seus
dero
s,as amoral e seus derivados e áleisoi combust(vel;
111 is s lerão ter :digamos:
a) ;a1 Naloieni tendo por base o lattiratnenio, a !emita bruta
on O 5 Moi da n meizie.io e. no caso de importava., it valor aduaneiro
is 1espiã li len tendo por base a unidade de medida adotada
§ 3" A pessoa natural destinaturia dos operaçoes de importação podelã ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei.
-I" A lei detinirá as hipóteses em que as contribuições
int iihrao tuna única sez."(NR)
Art. 2" 1) art, 1-55 da Constituição ledeial passa a vigorar
eorn as seguintes alterações:
"Ari 155
li

2"

IX :Moine a entrada de hem mi mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte
habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim conto
sobre o serviço prestada no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o domicílio ou o estabeleci:nem() do destinatário
da mercadoria, bem -ou serviço;

11) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o
imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade,
hipótese eni que não se aplicará o disposto no inciso X, b;
ii fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto a integre, também. na -importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.
§ 3" ;\. exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do
copai deste artigo e o art. 1-53,1 e 11, nenhum outro imposto poderá
incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, conibustíveis e minerais do
País.
§ 4° 'Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguiate:
- mis operações .coni os lubrificantes e combustíveis -derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o
consumo;
11 - nas.uperações interestaduais, entre contribuintes, com gás
natural e seus derivados, e lubrificantes e Combustíveis não incluídos
no inciso 1 deste prinigralo, o imposto será reptiniclo entre os le.stados
de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que
ocorre nas operações com as demais mercadorias;
III - nas operações interestaduais com gás natural e Seus
deriVados, e lubrifkMites e cumba:dl:seis não incluídos no im.isu
deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao
Estado de origem;
IV - tis alíquotas do imposto serão definidas mediante -deliberação dos Esiticlos e Distrito Federal, nos termos do § 2", XII, g,
observando-se o seguinte:
a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser
diferenciadas por produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada,
ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço
que o produto ou seu similar alcançaria-em unia venda em condições
de livre concorrência;
c) poderão ser recluZidos e -restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III,
§ 50 As regras necessárias â.apticação do disposto no § 40,
inclusive as relativas à apuração e à destiitação do ir-aposto, serão
estabelecidos mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
nos termos do § 2°, xrr, g."(NR)
Art. 30 O art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido- do seguinte parágrafo:
"Art. 177.
§ 4 0 A lei que instituir contribuição de intervenção -no domínio. econômico relativa às atividades de -importação ou comercialização -de petróleo e seus derivados. gás natural e seus derivados
e álC001 . combustível deverá atender aos seguinte; requisitos.
1 - a alíquota da contribuição poderá ser
a) diferenciada por produto ou uso;
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Mreduzida e restabelecidd por dto do Poder Lxecutis o. não
se lhe aplicando o disposto no art. 150,10, II;
II - os reclusos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de
álcool einnlitistivel, gás natural e sete: deris adm. e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projcinS ambientais relacionados imiti
a indústria do petróleo e do gás:
cl do financiamento de programas de infra-estrutura de transportes."(NR)
Ari. 4' Enquanto não entrar em vigor a lei complementar de
que trata o art. 155. § 2", X11,11. da Constituição Federal, os Estados
e o Distrito Federal. mediante eonvénio celebrado nos termos do § 2",
XII, g, do mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoriornente
a matéria.
Art. 5" Esta Emenda Constitucional entra ern vigor na data
de sua promulgação,
Brasília, I I de dezembro de 2001
Mesa chi Câmara dos Depütados
DEPUTADO AL-,CIO NEVES
-Presidente
DEPUTADO EFRAIM MORAIS
1" Viee-Presidente
DEPUTADO BARI3OSA NETO
2" Vice-Presidente
DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI
I° Secretário
DEPUTADO N1LTON CAPIXABA
2" Secretário
DEPUTADO PAULO ROCHA
30 Secretáno
DEPUTADO CIRO NOGUEIRA
4' Secretário
Mesa do Senado Federal
SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente
SENADOR EDISON LOBÃO
I° Vice-Presidente
SENADOR ANTONIO -CARLOS VALADARES
2° Vice-Presidente
SENADOR CARLOS WILSON
1" Secretário
SENADOR ANTERO .PAES -DE BARROS
2° Secretário
SENADOR RONALDO CUNHA LIMA
3° Secretário
SENADOR MOZÁRILDO CAVAIXANTI
40 Secretário
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez
Teber, Presidente do Senado Federal, nos termos do an. 48, item 28,
.Regimento Interno, promulgo o seguinte
'DECRETO LEGISLATIVO
N° 503, DE 2001
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Senado Federal, em Ii de dezembro de 2001
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DECRETO LEGISLATIVO
N°505 ,DE 2001
Aprova o ato que renova permissão de "Radio Subaé Ltda." para explorar serviço de
radiodialsãO sonora em 1/1'mM:oleia IMMOlada na cidade de Feira de Santana, Estudo
da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
1°`11 aprovado-o ato a Mie se relere a Portaria n° 366, de
24 de julho de 2000, que renova por dez anos, a partir de 26 de
agosto de 1997, a permissão de 'Rádio Subiré Ltda.', outorgada
originariamente a "Radio Subiu: de Freqüência Modulada Ltda.", para
explorar, Neill direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqiiência modulada na cidade de Feira de Santana, Estado da
Balda.
Art. 2° Este Decreto Legislativo erma em vigor ita data de
:aia publicação.
Senado Federal, em 11 .de dezembro de 2001

(Of El. ri° 2231

SENADOR R.AMEZ TEBET
Presidente do Senado. Federal

Faço saber que O-Congresso Nacional aproves, -e eu, Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, fiem 28,
do Regimento Interne, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N° 504 , DE 2001
Aprova o ato (me outorga concessão à
FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSA0 -RODESINDO PAVAN para executar Serviço
de radiodifusão de sons e imagens(televisão) na Cidade de Balneário Carribonti, Estado de Santa Catarina,
O Congresso Nacional decreta:
Ari, 10 Pica aprovado o ato-a que se refere o Decreto sim°, de
2 de dezembro de 1999, que outorga concessão à Fundação de Radiodifusão Roclesindo Pavan .para executar, por quinze .anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons -e irmigensuelesisau), vann fins exclusivamente educatisos, na cidade de
balneário Comboria, Estado de Santa Catarina.
Art, 2" Este Decreto Legislativo entra ciii vigor na data -de
sua publicação.

SENADOR RAMEZ TEBET
Presidenie do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aproVoth e eu, Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Intento, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N" 506 , DE 2001
Aprova p ato que autorizo a- ASSOEI-AÇÃO RADIO COMUNITARfA DE CARMO DO RIO VERDE/GO a executar serviço . cle radiodifusão comunitária na cidade
de Carmo do Rio Verde, Estado de Goitis.
O Congresso Nacional decreta:
An. l'fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 275,
de 14 de junho de 2000; que autoriza a Associação Rádio Come¡diária de Carmo do Rio Verde/G0 a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço .de radiodifusão comunitária na cidade de Canino do Rio Verde, Estado de Goiás.
Art. 20 -Este 'Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 1 ,1 de. dezembro de 2001
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SENADOR 12.-AMEZ TEBET
Presidente de Senado :Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do- art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N°507; DE 2001

Aprova-o ato que autoriza a SOCIEDADE
DE PROTEÇÃO A CRIANÇA POBRE
ARATUBA a executar serviço -de radiodifusão Comunitária na cidade de Aratuba, .fistado do Ceará.

(Of. 131, ir0 221)

SENADOR RAMEZ 1'EBET
Presidente do Sentido Federal

Fiam sdber que o COngresso Nacional aproroti. e eu. Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal. nos ferinos do art. 48, item 28..
do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DE

O -Congresso. -Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o -ato a que se refere a Portaria n° 250;
de 7 de junho de 2000, que autoriza a Sociedade de Proteção à
Criança Pobre de Arotriba a executar, por très anos, sem direito de
exclusividade, serviço -de radiodifusão comunitária na cidade-de Aratuba, Estado do Ceará.
Ant...2° Este Decreto Legislatis o entra em- v igor na data de
sua publicação.
Senado Federal, -em 1:1 de dezembro- de 2001

15

Aprova o ato que renova a concessão da
RADIO sEDUCAÇA0 RURAL 'HIT)A, para explorar serviço de radiodifusão sonora
ent onda tropical ma cidade de Campo
.Grande, Estado -de Mato Grosso- do Sul:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" -Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto shi°, de
17 de julho de 2000, que renovo_ por dez anos, a partir de 1° de maio
de 1993, a concessão do Rádio -Educação Rimai tida, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora envonda
tropical. na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul.
Art. 2° Este Decreto LegislatiVo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 11 de dezembro de 2001-

(Of. El. n° 225)

SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente do Senado federal

Faço saber que o 'Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal; -rios tentios do art. 48, item 28;
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N° 508, DE 2001
Aprova o ato que autoriza a ASSOCIAÇAO CULTURAL E COMUNITÁRIA
PRIMA a eXceittar serviço de radiodifusão
coniunitária na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica- aprovado o ato' a que se refere a Portaria n° 412,
de 31 de julho de 201100, que autoriza a Associação Cultural e Co-munitária Prima a executar, -por mês anos, sem direito-de exclUsividade, serviço de radiodifusão .-conuirdtária
. . na cidade de Monte
_
Mor, Estado de São Paulo.

