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dis idas em debêntures, sencidas e siaçcnd,is, optar pelas siker/latis as
p,a no art. 0, ;1 ‘lb condições-que 5 ierem a Ser fixadas em parecer
da Secretaria-fixecutiva da Superintendência -Regional respectiva.
Art. 9' As empresas a-que se referem os arta. 7' e-8'
deverão . requerer o que -facultam os citados dispositivos à Superintendência respectiva. no prazo máximo de cento e -oitenta dias,
contado, no caso do art. 7, a . partir de 24 dc tgosto de 2000, e, no
caso do art. 8, a partir -da data de recebimento do 001, sob pena de
perda do direito àquelas faculdades.
Art. 10. Caso a- Secretaria-Executiva da respectiva
Supertsuendéncla Regional constate irregularidades nos projetos das
empresas -referidas aos arts. 7' e 8, serão-estes submetidos- a- PrOcedimenio-de auditorisiespecial com. vista is cobrança-dos recursos até
então liberados e à exclusão do sistema; eat conformidade -com as
disposições regulamentares em, vigor.
Art. 11. As remunerações previstas no-art. 20da -Lei
n5 8.167. de 1991, em Inter dos -órgãos gestores dos fundos -de
Investimentos, vigorarão até 31 de dezembro -de 2000.
§ I ,' A partir de 2001, a remuneração -das Superintendências pela administração dos Fundos será de três .por cento
aaleulatla eom base 110 ator de cada liberação efetuada pelo res
pedis o 1* ando, e destinada ao -austeio dar, mis idades de pesquisa e
/lesem ol uilicilio, qualifkaçãe e aperfeiçoamento de recursos buamnos, aansidersalas Mios-liarias em relação aos setores -e empreendi-mentos beneficiários dos incentivos, -bem cotes • à promoção
dos 'Fundos.
§ 2' O valor da remuneração :prevista no parágrafo,
anterior constituirá -encargo direto a ser -coberto COM recursos .dos
Funclos,.pelo que não haverá-emissão de Certificados de Investimento
relativamente ao valor da remuneração mencionada.
§ 3 A programação do uso dos recursos arrecadados, conforme os §§ e 2, será submetida sto ,respeclivo Conselho
Deliberativo, e por este aprovada, obrigando-se a Superintendência
Regional a ele apresentar relatórios periódicos de prestação-de contas
e de resultados.
§ 4' A •emancração que cabe aos Bancos -Operadores pela administração desses-Fundos, a partir de janeiro de 2001,.
será estabelecida pnr iniciativa-conjunta-dos Ministérinsala Integração
Nacional e da -Fazenda.
Art. 12. A achninisiração- da movimentação dos recursos financeiros destinados à execução-de empreendimentos apoiados pelos -Fundos de -Investimentos Regionais obedecerá . a regras
específicas, a serem estabelecidas pelo Poder Executivo, por-iniciativaconjunta dos Ministérios da Fazenda c da :Integração Nacional.

An. 14. A .opção-pela aplicação de parcela de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas tributadas com lasse no
• lucro real de que trata o artigo anterior, devetá ser confirmada pela
Secretaria da -Receita Federal após strocessarnento das DIN.
§ l' A confirmação das -opções fica subordinada à
regularidade do cálculo do incentivo e à regularidade fiscal dos contribuintes optantes, em relação aos .tributos e contribuições federais.
§ 2' Os os/Mates serão notificados sobre as razões
que,motivaram-a redução-do ineetitivo-ou-sobre a existência-na data do
processamento -de SIRIS declarações,de irregularidado.fiscal, entrelaçao.
aos tributos e contribuições federais, impeditiva de sua fruição,
§ 3' No caso- de redução .do incentivo -por erro de
cálculo, o -optante poderá pleitear sua alteração, no prazo -de trinta
dias, ,contado a partir da notificação, eus processo próprio, 'cabendo- à
unidade dít Secretaria da 'Receita Federal com jurisdição. sobre o
domicílio do contribuinte a apreciação de suas razões.
§ 4' Na hipótese de existência de irregularidade fiscal, o contribuinte deverá proceder à regularização no prazo de noventa dias, sob pena do valor cht . opção ser tratado conto imposto.
§ 5' A Secretaria da Receita Federal; após o cumprimento das medidas ,previstas nos §§. 3' e 4 1 , encaminhará aoSecretáriodo Tesouro Nacional-esto Ministro de Estado•da Integração
Nacional as informações relativas ao montante dos incentivos acatados e às parcelas referentes a cada uru dos seus optantes.
•

§ 6' A liberação de saldes de-estoques de incentivos

tiro ,roassados para os Fundos de Investimentos Regionais -ocorrerá
segundo .programação 5-ser estabelecida pelos Ministérios . da :Fazenda
-e da Integração Nacional, atendidas as limitações impostas pela necessidade de financiamento do setor público.
Art. 15. Aplicam-se ao FUNRES e ao Grupo Executivo para Recuperação Econômica -do Estado da Espírito Santo GERES, no que -couber, as disposições desta Medida Provisória.
Art. 16. -Os -bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Finar/ciumento farão-jus, a partir de I de janeiro
de 20(11, à taxa de administração , de -três por cento ao ano sobre o
patrimônio líquido dos respectivos -Fundos, apropriada mensalmente.
Parágrafo único, A taxa de administração de que
trata o estput fiais litnitadmt, , enl cada exercício, a siate pás -cento ala
valor das transferências de que trata a alínea "c", inciso -1, do art, 159da Constituição .1"edentl; -realizadas pelo-Tesouro Nacional a cada um
dos -bancos administradores,

Art. 18. Ficare-convalidados os -atos praticados .com
base ira Medida Provisória n' 21 .28-8, de 27 de março de 2001.

§ I" A opção, rio..eurso ano-calendário, será-manifestada mediante() recolliimentodepar(e . do-ánposto sobre a rende;
no .valor -equivalente a dezoito por cento para o FINORe.o 'FINAM
e vinte.e chico por cento para o-FLINRES, por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas federais .(DARF) específico.

Art. 20: -Revoga-se ,o art. 4' dum -Lei n' 91532; de 10
de -dezembro de-1997.

§r No--DARF a que se refere o parágrafo anterior,
11 pessoa jurídica deverá iadicar o código de receita relativo ao Fundo
pelo qual houver optado.
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§ 4' A -liberação dos recursos referentes à oPção
pies ista nmeapttl, tu casodas 'pessoas jurídiews tique se refere o art.
9' lia 'Lei .11" 8.167, de 4991, será efetuaria- -pelo Fundo respectivo,,
inedisinle apresentação . dos DARF validados pela -Secretaria da Receita Federal, e cornprovaçãode regularidade fiscal da.pessoa jurídica
optante relativamente a tributos e contribuições federais,
§ 5' A opção mailifestada-em qualquer das formas previstas no Ciptir deste artigo énretratável, não podendo ser alterada.
§ 6' Se os valores destinados para- os 'Fundos, nas
'formas previstas nos §§ I' e 4' deste artigo, excederem- o total a que
a pessoa jurklica tiver direito, apurado na DIPJ, a parcela excedente
será considerada:
a) em relação' às empresas de que nata a art. 9' da
Lei a t 8.167, .de 1991, como recursos ,próprios aplicados no- respectivo projeto; e
b) em relação. às demais empresas, como subscrição
voluntária para o Fundo destinatário da opção, fazendo jus -o -subscritor aos Certificados de Investimeisto a serem emitidos pelos Fundos
beneficiários respectivos.
§ 7' Na -hipótese de pagamento a menor-de imposto
in s irtude de e sie,. de s dor destinado para os Fundos, a diferença
dc será ser paga com at réstMio de Iludia e juros, calculados ale eon
ti/unidade aula a legislação do imposto sobre a renda.

Art. 3' Os dispositivos adiante indicados da Lei n"
8;212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar cota a seguinte
redação:
"Ao. 38.

§,10. O acordo celebrado cot/1 o Estado, o Distrito
-Federal 011 o Município conterá, ainda; clatisula em que
estes autorizem, ,quando houver a falta -de ,pagarnanto de
débitos. vencidos. ou de piesiações -de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação -dos 'Estados
- FPE ou do Fundo de Participação -dos Municípios - FPN4
e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
do valor correspondente à -mora, por ocasião da primeira
-transferência que ocorrer apósatcotnunicação da autarquia
previdenciária ao Ministério da Fazenda.
§ -O acordo previsto -neste artigo conterá cláusula- em que o Estado, o Distrito Federal e o Município
autorize a retenção do FPÉ e do PPM e ,o repasse à au(arguia previdenciária do- valor correspondente às obrigações previdenelárias correntes -do mês anterior ao do recebitnento do respectivo Fundo de Participação.
§ .13.,Constarri, ainda, no .acordomencionado neste antigo,. cláusula em ,que o Estade,.o Distrito Federal ou
o Município autorize a retenção- pelas instituições financeiras de outras recebas estaduais, distritais ou municipais
nelas depositadas e o repasse ao INSS do restante da díyida- providenciaria apurada; na hipótese em que os recursos oriundos do FPE e do FPM não forem suficientes
para a quitação do ,parcelamento e -das obrigações prevideneiárists correntes,
§ 14. O valor Mensal das obrigações ,previdenciiirias correntes, para efeitodeste artigo, será apurado com
base na respectiva Guia de Recolhimento do Fundo- de
Garantia do Tempo de Serviço e de -Informações à -Previdência Social - .GFIP -ou, mo Caso dê sua 1/lio-apresentação no prazo legal, estimado, utilizando-se a média- das
últimas doze-competências recolhidasanteriores ao Inês da
retenção prevista § 12- deste artigo, sem- prejuízo da
cobrallça ou restituição ou compensação, de eventuais diferenças." (NR)

ArL .17.-0 prazo de que trata o § 2 5 -do art. 35 -da 'Lei
n' 10:177, de 12 de janeiro de 2001, -para manifestação dos mutuários, lica estendido até 3 .1 de inaio de 2001.

Art. -13. As.pessofts jurídicas tributadas cota--base no
Meio real poderão manifestar opção pela apliartção do iMpOStO CIO
investimentos regionais na Declaração de Informações Ee011ÔMiC0fiscais da Pessoa Jurídica,- DIPJ ouso curso do . ano-calendário, nas
datas de pagamento do -imposto-com base no lucro estimado, apurado
mensalmente, ou no lucro 'real, apurado trimestralmente.

§ 3' Os -recursos de que trata este artigo, em qualquer das modalidades de opção ,previslas no caput, serão considerados disponíveis para- aplicação nas -pessoas jurídicas destinatárias.

naseitnento,:com informação do-livro, da folha e cloaernio;
número e SériC da Carteira de Trabalho." (NR)

Art. 19. -Esta Medida Provisória entra em vigor nadata de sun publicação, produzindo efeitos, relativamente às normas
Introduzidas. pelos ara. 13 c 14, partir de 1 = de janeiro de 2000.

Brasília, 26 de abril de 2001; 180 1 da Independência
e 113' da República.

"Art. 55.

II - seja portadora do Registro e do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos;

-6' A inexistência de débitowenrelação õs contribuições sociais-a: condição necessária ao-deferimento e.à
manutenção ,da isenção de que -trata este artigo, em ohservância ao disposto' no §- 3' -do art. 195 da .Constituição."
.(NR)
"Art. 68.

Pedro 'Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2:129-8; 'DE 26 DE ABRIL-DE 2001
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pela Previdência Social; e altera
-dispositivos das Leis n' 6:015, de 31 de
dezembro de 1973,. 8.212 c 8:213, de 24 de
julho de 199-1-, 8,742, de- 7 de dezenibro--de
1.993, 9:604; -de 5 de fevereiro de 1998;
9:639, de 25 de maio-de 1998, 9.717, de 27
de novembro de -1998, e 9.796, ale 5 de
maio dê 1999, -e-dá outras providências.
-O PRESIDENTE DA .REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Coastittrição, adota . a seguinte
Medida Provisória, comm força de -lei:
Art. 1 t -Os benefícios Mantidos pela Previdência Social serão reajustados, em l' de junho . de 2000, em cinco vírgula
oitenta e uni por cento.

§ 3' A comunicação deverá-ser .feita por meio de
formulários-para cadastramento-de óbito,.conforme modelo
,aprovado pelo IVIinistório da Pret./ides-leia-e Assistência Social.
, § 4' No formulário para--caclastramenta de óbito
,deverst constar, além dos dadoS referentes à .identificaçã'o
-do- Cartório de ,Registro
.dó 'Pessoas Naturais, pelo,
tnenos
das seguintes -informações relativas à pessoa
falecida:
.a) húmero de inscrição

PIS/PASEP;

bY numero -de inscrição no Instituto Nacional -do
Seguro Social - INSS, se .contribuinte individual, ou número de benefício prevideneiário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer 'behefício pago pelo INSS;
e) nicro. da CPF;

Parágrafo -único. -Para os tenefícios concedidos pela.
Previdêndist Social: a partir de 1" de julho -de 1999, o reajuste nos
termos do caput dar-se-á de acordo com-os :percentuais indicados -no
Anexo a- esta Medida -Provisória.

d) miniero- de registro da Carteira de Identidade e
respectivo órgile emissor;
c) número-do aítulo . .de eleitor;

Art, 2 2 'C-art. 80 clatel- n" 0.0-15, de 31,de dezeinbro
-de 1973, _passa a vigorar acrescido- do seguinte dispositivo:
"12) pelo menos urna- dás informações ri seguir
arroladas: número de inscrição do PIS/PAS0P; número de
-inscrição no InstitutO-Nacional do Seguro Social - INSS, se .
contribuinte individital; número de :benefício previdenciário - NB, se a pessoa falecida for 'titular -de qualquer 'benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro ,da -Carteira de Identidade e ,respectivo órgão emissor; numero do título de eleitor; número do registro' de

I) número do registro de nascimento-ou casamen-to, com informação do ,livro, da folha e-do -termo;
g) ntimero . ,p série da .Carteira de trabalho."
(NR)
"Art. 102. Os valeres expressos em moeda corrente nesta Lei . serão:reajastados .nas.nresmas époeas e com
os mesmos is/dites utilizados para o reajustas/mino dos
benefícios de prestaçlio .contiimada,cla Previdência Social.

