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Art. 32 (VETADO)
Art. 4° Compete. à Anatei:
.
I - implementar, acompanhar e fiscalizar os programas,
aplicarem recursos do Fust;

projetos e atividades que
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II - elaborar 'e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a projKlsta
orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de leiorçamentária anual a que se refereo§5°
do
art. 165 da Constituição, levando em consideração o estabelecido no art. 5° desta 'Lei; o
atendimento do interesse públicoe.as.deslgualdadesregionals,
bem como as metas periódicas para a
progressiva universalização dos serviços de telecomunicações, a que se refere o art. 80 da Lei ,o"
9.47:2, de 16 de julho de 1997;
I1I- prestar contas da execução orçamentária e fínanceira. do Fust.
.
".
Art. 5° Os recursosdo Fust serão aplicadosem-programas,'
projetose ativídades que
estejam e.m consonância complano
geral de metas para universalização de serviço de
telecomunicações ou suas ampliações que contemplarão, entre outros, os-seguintes objetivos:
I - atendimento a localidades com menos.de cem habitantes; ,

65,
66

II-(VETADO)
. III - complementação de metas estabelecidas no Plano Geral
Universalização para atendimento de comunidades debaixo poder aquisitivo;

(*)N. da DIJOF: 'órgãos sujeitos à publicação no cadernoeletrônico.

de Metas de

rv -

implantação de acessos individuais para prestaçãodoserviço
telefônico,eln
condições favorecidas, ,a estabeleciinentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde;

Atos do Poder Legislativo
/.
N° 9.997,

DE 17 DE AGOSTO DE 2000.

Dá nova-redação ao itern92 doart. 54 da Lei

n2 6;015; de' 31 de dezembro-de 1973, que
dispõe sóbre os Registros Públicosedá
outrasprovidências,

.Lei:
,

OP
R E S I D E N T E
DA
Faço: saber 'que o' Congresso, Nacional vdecreta

Art.YO~tem
92 do art, 54âaLei
vigorar com a seguinte:redação:.

n2 6.015,de,31

R E
e eu

P Ú..B
sanciono

de dezernbrode
."

L
a

I C A
seguinte

.1973, passa a

V - implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de
infonnaçãodestinadas
ao acesso público, inclusive-da internet, em condições favorecidas; a
instiíuiçõesde.saúde;
VI - implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de
infonnaçãodestinadas
ao acesso público, inclusive da internet, em condições favorecidas; a
estabelecimentos de ensino e bibliotecas, incluindo os equípementos-termínaís.para
operação pelos
usuanos;
VII - redução das contas-de serviçosde telecomunicações de estabelecimentos de
ensino e bibliotecas referentes-âutilízação de serviços de redes digitais de informação destinadas ao
acesso do público, inclusive da internet, defonna
a beneficiar empercentüaís
maiores 05
estabelecimentos freqüentados por população carente, de acordo com a regulamentação do Poder
Executivo;
. VIII - instalação dinedes de alta velocidade, destinadas àointerçâmbio de si!1aiseâ
implantação de serviços de teleconferência entre estabelecimentos de ensinoe'bíbliotecas;
IX - atendimento.a áreas remotas e de.fronteira de interesse estratégico;

"Art. 54 •..........................................................................................................................
.~ •••••••••••••••••••••••••
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'(92) os nomes .e prenomes, a profissão e a residência das duastesternunhas
do
essento.quandose.tretardeparro
ocorridosem assistência médica em residência ou fora de unidade
hospitalar ou casa de saúde." (NR) .
.' Art.21\EstaLei
Brasília,

X - implantação de acessos individuais para órgãos de segurança pública;

"

XI - implantação de serviços de telecomunieações ern unidades do serviço público,
civis ou militares, situadas em pontos remotos do território nacional;
,
XII - fomecimentode
de assistência a deficientes;

entrá em-vigor na data desuapublicação,

XlII-

17 de agosto d~2000; 1791\da Independência e 11,21\da República.

.acessos individuais e equipamentos de interface a instituições

fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface adeficientcS

carentes;

FERNANDO HENRlQUE CARDOSO
José Gregori

XIV - implantação da telefonia rural.
§, IO'Em cada exercício, pelo menos trinta por cento dos recursos do Fust seria
aplicados einprogramas,
projetos e atividades executados pelas concessionárias do Sistema
Telefôníco Fixo Comutado - S1FCnas áreas abrangiâaspelaSudameSudene.

LEI N° 9.998; DE 17 DE AGOSTO DE 2000.
Institui o Fundo de Universalização
Serviços de Telecomunicações,

o

Lei:

, '1

PRESI~ENTE
Faço. saber que o Congresso

Nacional

DA
decreta

REPÚnLICA
e eu sanciono

dos

§ 2° Do total dos recursos do Fust, dezoito por cento, no mínimo, seria
em educação, pára os estabelecim~tos públicos de ensino. ..

~ 3° Na aplicação dos recursos do Fust seráprivilegiado
a

seguinte
Art. 6" Constituem-receitas

do Fundo:

I

1

'1

1

,

1

.
Art. 22 Caberá ao Ministério das Comunicações formular as politicas, as diretrizes
gerais e as prioridades que orientarão as aplicações-do Fust, bem como definir os programas,
projetos e atividades financiados com recursos do Fundo, nós termos doart. 5° desta Lei.

PÁGINA

I

'1

Art. 1° Fica instituído
o Fundo
de Úniversalizaçãodos
Serviços de
TelecomulÚcaç?es - Fust, t.en~opor finalidadeproporcionar
rc:cursos destinados acobrirapareela
de' custo exclusivamente !1tnbUlvelao cumprimento das obngaçoc:s de u!Uver~
de serviços de
teíecomunícáções.que naopossa ser recuperada com a exploração eficiente doserviço
nos-termos
do disposto no inciso II do art. 81 da Lei 0"9.472, de 16dejulho de 1997.
'"
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I
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NÃO PODE SER VENDIDO
SEPARADAMENTE

SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE2000
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