2

ISSN 1677-7042

"Art. 159. .................................................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:
..........................................................................................................
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho
de cada ano;
............................................................................................. " (NR)
Art. 2º Para os fins do disposto na alínea "e" do inciso I do
caput do art. 159 da Constituição Federal, a União entregará ao
Fundo de Participação dos Municípios o percentual de 0,5% (cinco
décimos por cento) do produto da arrecadação dos impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados no primeiro exercício em que esta Emenda Constitucional
gerar efeitos financeiros, acrescentando-se 0,5% (cinco décimos por
cento) a cada exercício, até que se alcance o percentual de 1% (um
por cento).
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do
exercício subsequente.

1
ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 45, DE 2014
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução nº 01/2011-CN,
que "dispõe sobre a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e competências", e para os efeitos
do que determina o art. 10 da referida Resolução, resolve:
Art. 1º Designar o Senador WILDER MORAIS, na condição
de membro titular da Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul, em vaga destinada ao Democratas, de acordo com o Ofício
nº 023/14-GLDEM, do Líder do Democratas no Senado Federal.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 2014
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 46, DE 2014

Brasília, em 2 de dezembro de 2014.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente

Deputado ARLINDO CHINAGLIA
1º Vice-Presidente

Senador JORGE VIANA
1º Vice-Presidente

Deputado FÁBIO FARIA
2º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ
2º Vice-Presidente

Deputado MARCIO BITTAR
1º Secretário

Senador FLEXA RIBEIRO
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM
2º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA
2ª Secretária

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 656, de 7 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União do dia 8 do mesmo mês e ano, que
"Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação incidentes sobre a receita de vendas e na importação de
partes utilizadas em aerogeradores, prorroga benefícios, altera o art.
46 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a
devolução ao exterior ou a destruição de mercadoria estrangeira cuja
importação não seja autorizada, e dá outras providências", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA Senador CIRO NOGUEIRA
LESSA
3º Secretário
3º Secretário
Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI
4º Secretário

Congresso Nacional, em 2 de dezembro de 2014
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO
4º Secretário

.

Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA N o- 661, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014
Autoriza a União a conceder crédito ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a destinar superávit financeiro das fontes de recursos
existentes no Tesouro Nacional à cobertura
de despesas primárias obrigatórias.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a conceder crédito ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no
montante de até R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), em
condições financeiras e contratuais a serem definidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
§ 1º Para a cobertura do crédito de que trata o caput, a
União poderá emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do
BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, respeitada a equivalência econômica com o valor previsto no caput.
§ 2º Em contrapartida ao crédito concedido nos termos do
caput, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministério da Fazenda,
créditos detidos contra a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR.
§ 3º O crédito concedido pelo Tesouro Nacional será remunerado pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Art. 2º O superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional poderá ser destinado à cobertura de despesas primárias obrigatórias.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às fontes
de recursos decorrentes de vinculação constitucional e de repartição
de receitas destinadas a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Mauro Borges Lemos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014120300002

Nº 234, quarta-feira, 3 de dezembro de 2014
DECRETO N o- 8.368, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014
Regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
DECRETA:
Art. 1o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do
espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 2o É garantido à pessoa com transtorno do espectro
autista o direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
respeitadas as suas especificidades.
§ 1o Ao Ministério da Saúde compete:
I - promover a qualificação e a articulação das ações e dos
serviços da Rede de Atenção à Saúde para assistência à saúde adequada das pessoas com transtorno do espectro autista, para garantir:
a) o cuidado integral no âmbito da atenção básica, especializada e hospitalar;
b) a ampliação e o fortalecimento da oferta de serviços de
cuidados em saúde bucal das pessoas com espectro autista na atenção
básica, especializada e hospitalar; e
c) a qualificação e o fortalecimento da rede de atenção psicossocial e da rede de cuidados de saúde da pessoa com deficiência no atendimento das pessoas com o transtorno do espectro autista, que envolva
diagnóstico diferencial, estimulação precoce, habilitação, reabilitação e
outros procedimentos definidos pelo projeto terapêutico singular;
II - garantir a disponibilidade de medicamentos incorporados
ao SUS necessários ao tratamento de pessoas com transtorno do
espectro autista;
III - apoiar e promover processos de educação permanente e de
qualificação técnica dos profissionais da Rede de Atenção à Saúde quanto ao atendimento das pessoas com o transtorno do espectro autista;
IV - apoiar pesquisas que visem ao aprimoramento da atenção à saúde e à melhoria da qualidade de vida das pessoas com
transtorno do espectro autista; e
V - adotar diretrizes clínicas e terapêuticas com orientações
referentes ao cuidado à saúde das pessoas com transtorno do espectro
autista, observando suas especificidades de acessibilidade, de comunicação e atendimento.
§ 2º A atenção à saúde à pessoa com transtorno do espectro
autista tomará como base a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF e a Classificação Internacional
de Doenças - CID-10.
Art. 3o É garantida proteção social à pessoa com transtorno
do espectro autista em situações de vulnerabilidade ou risco social ou
pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Art. 4o É dever do Estado, da família, da comunidade escolar
e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do
espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação
infantil até a educação superior.
§ 1o O direito de que trata o caput será assegurado nas
políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2o Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e
cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada
disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos
termos do parágrafo único do art. 3o da Lei no 12.764, de 2012.
Art. 5o Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o
órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação da
multa de que trata o caput do art. 7o da Lei no 12.764, de 2012.
§ 1o Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa
de que trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele
vinculados e das instituições de educação superior privadas, observado
o procedimento previsto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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