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§
O Poder Executivo disporá sobre as cbmmacias, a organização e o funcionamento da CAMEX.

-recursos;

II --eventuais resultados-de aplicações financeiras-dos seus

§ l Os Diretores serão nomeados após -aprovação pelo
Senado Federal, nos termos da' alínea "V' do inciso 'III do art. 52 da
Constituição.

§ 2' A Secretariad2xecutiva- dh extinta .Câmara
de Comércio Exterior, do Conselho de Governo, Passa, amxercer as
suas atribuições junto à CAMEX, ate que o regulamento disponha
sobre a matéria.

.
111: - -produto -da alienação sle valores niobilhirios e dividendos de ações a ele vinculados; e

An. 29. O art. 18 da Lei n' 9.790, de 23 -de
março de 1099. passa a vigorar com a seguinte redação:

§ I' No exercfcio-de 2001, a alocução dos recursos de .que
trata o inciso-'I do eaput será 'de R$ 308.000000,00 (trezentos e oito
milhões de reais).

Art. 14. Fica -impedida- de -exercer cargo de direção da
ADA a -pessoa que, nos doze meses anteriores a data cie sua indicação, tenha moendo qualquer um dos seguintes vínculos com empresa que tenha projeto a ela submetido ou por ela aprovado:

§ 2°-No exercício , de 2002, a alocação dos recursos de que
Intima o inciso I do cantil será de R$ 440:000.000,00 (quatrocentos e
quarenta milh(ies-de reais).

1 - participação direta como acionista ou- sócio, com interesse superior a eme° por cento do capital social;

'Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado
sem :fins lucrativos, qualificadaS cond'bripe em outros diplomas legais, poderão qualificar-se comei Orgailizações da
Sociedade. CiVil -de Interesse Público, alesile que atendidos
aos requisitos para- tanto exigidos, sendo-Mes assegurada a
manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco
anos contados da data de vigência desta Lei.
§ '1 2 Findo o prazo de cinco anos, a pessoa
jurídic.a interessada em manter a qualificação prevista nesta
Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia
automática de suas qualificações anteriores.
" (NR)
Art. 30. O art. 2" da Lei n 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, passa a vigorar cota as seguintes alterações;
"Art. 2" O Serviço de 'Radiodifusão Comunitária
obedecerá ao- disposto no are 223 da Constituição, IllOs
-preceitos desta Lei e, no cote eoubee.aos mandamentos da
Lei n' 4.117, de 27 de .agosto de 1962, e demais disposições legais.
Parágrafo único. Autorizada a execução do serviço, o -Poder Concedente expedirá licença de funcionamento, em caráter provisório, que perdurará até a apreciação do alo de outorga pelo Congresso Nrional." (NR).
Art. 31. Picam convalidados os atos praticados.
cosi base na Medida Provisória n 2 2,143-31, de 2 de pbril de 2001.
Art. 32. Esta Medida .Provisória entra ein vigor
na data de sua .publicação.
Art. 33. Revogam-se o § ,1" do art3 9' da Lei n'
6.634, de 2 de maio de 1979; o art. 13 da Lei ri 5 7.03, de 24 de
outubro de 1989; os §§' 2' e 5' do art. Ilida
-, Lei n' 7.998, de H
de janeiro de 1990; o9 2" do art. 3' da Lei n" 8.036, de 1-! de maio
de 1990; o inciso 'I do are 10 da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de
1991; os arta. 6 2 ,7 2 , 63, 64 65, 66, 77, 84, e 86-da Lei ri" 8.212, de
24 de julho de -1991; os más. 7' e 8 da Lei n°8.213 1 dp 24 de jau)
„ n' 8.954, de 13 de dezembro de 1994; o ibeiso I do art,
de 1991; a Lei
da Lei n- 9.112, de -10 de outubro de 1995; o art. 3' da Lei n'
9.257, de 9 de janeiro de 1996; os §§ 3' e 4' do aul. 7' , os tatu. 92,
.10, os §§ 2' , 3' e 42 .clo art. 14, a alínea "b” do inciso V p oparágrafo
11111C0 (10 art. 18; os Mis. 20, 23, 25, 26, 30; 38 e.62 da Lei n' 9.6493
de 27 de maio dá 1998de os titia, -17 e 18 MI Lei. n' 9.9M, de 17 de
julho de 2000.
Brasília, 2 de maio -de 2001;'- f80"Ida Independência e 113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

_
MEDIDA PROVISÓRIA 1,12 2.145, DE 2 DE MAIO DE 2001
•Cria as Agências de Desenvolvimento da
Amazônia e çlo Nordeste, extingue a Superintendi-ou:41 do Desenvolvimento da
Amazónia - SUDAM e a Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso dá atribuição
que lhe confere o mi. 62 da Constituição. adota a seguinte Medida
Previsória, rolo força de lei:

r

Ari I' O Plano de Desenvolvimento da Ama*ônia será
plurianual e obedecerá às diretrizes gerais da política de 'desci:volt
vimento regional.
Art. 2' Para efeito desta Medida Provisória, a Amazônia
abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Rondonia. Roraima, Tocantins e a parcela do Estado do Maranhão
que se situa a Oeste do Meridiano 44" de Longitude Oeste
Seção II
.Do Fundo de Desenvolvimento da AmazôniaAri 3' Fica criado o Fundo de Desenvolvimento da. Amazônia. de natureza contábil, a ser gerido pela Agência de -Desenvolvimento da Amazônia - ADA, com a finalidade de assegurar
recursos para a realização de investimentos na Amazônia, nos termos
desta Medida Pois isóna.
Param do
o o Poder I:secutis o disporá sobre a apli
, .lçao de. 1CA ursos, iibsenado que a aplicação de parcela equivalente
dez por et/to dos re. inste. de que tratam os 99 2' c 3' do art. 4'
II
mut', 1.111.1111 s.:1/11.111,M ida de igual montante. de Estados e
:situo,. mo,
A/1

da sem

1' ( . 1 1 , 111111'111 reclusos dt• fundo de 1)esenvolvimene)
.,13

kik

11k

li.,(:(11‘,

§ 2 O regulamento disporá sobre a forma de substituição
dos Diretores em seus-impedimentos.

- administrador, gerente ou membro' de -conselho de
, § 3' A partir de 2003 ,e até omxercfcio,de 2013, a . olocação
administração ou fiscal;:olt
anual. de TC:CIOSOS do Tesouro :Nacional para o Fundo . de Desenvolvimento da Armiztlida será equivalente ao valor da dotação -reIII - empregado, ainda que com contrato de trabalho Wsferida no § 2 2, atualizado pela variação acumulada. da receita eorreoM
penso.
líquida da União, na forma do regulamento. .
;
. Art. 15. São competências dá ADA;
§ 42 As disponibilidades financeiras da.Fundo de DOSOOvolvirnento da Amazonia ficarão. deptilitO.acr-filá- 'Conta Unica do
1 - propor ,e coordenar a implantação do Plano de De.
Tesouro Nacional.
senvolviinento da Ainazdoia; sob supervisão do Ministério da InI
- "Ibgração Nacional;
1
Ad. 5' São dedsitíveis do repasse dos recursos de que trata"
o -inciso -1 do mapin" do art. 4 2 , as .parcelcis equivalentes às opções de
- gerir o Fando.de Desenvolvimento da, Aniuzônia;
incentivo fiscal; relativas ao linposto deu-Renda de Pessoa jurídica,
exercidas pelavinpresas, bens coriseqingsquer comprometia/e -fitos de
111 - aprovar -projetos a serem. executados no âmbito do
rectirsos-deeiinenles -de opções de sncentivos fiscais no âmbito do
Fundo dd Desenvinvinicnto da Amazônia;
Furido de Investimentos da Amazônia - FINAM.
IV - autorizar contratação e liberar recursos do Fundo de
Parágrafo Anime Observado o disposto no eapue os reDesenvolvimento da Amazônia, mediante proposição do agente opecursos financeiros de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 4' serão
rador;
repassados integralmente ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, na forma de . duodécimos inenhis.
V - auditor e avaliar os resultados da. aplicação dos re,.
cursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;
Are 6' O Fundo de 'DeSánvolvimento da Amazônia terácomo agentes operadores . o Banco da Amazônia S.A. -e outnis insVI - implernentaresoidos e pesquisas destinados à identituições financeiras oficiais federais, .a serena definidas em- ano do
tilleaçãb de poteneialidades. e vulnembilidades sócio-econômicas e
-Poder Executivo, que lerão, deram outras, as seguintes competônehis:
ani6lentais
-e propor estratégias e ações 'compatíveis com o espaço
•
regional;
1 - fiscalizar e Mesta:, a regularidade dos projetos sob sua
condução; -e
VII - fortalecer as estruturas produtivas da-região, a partir
El - propor a liberação de recursos financeiros para os,, -'da mobilização
do seu -potencial;
projetos autorizados pela ADA.
,
na
região;
VIII
- promover ações voltadas ao desenvolvimento social
Parágnifo cínico. O Podes Executivo dispor3„sirbre a rãincineração do agente operador.
IX - estmtnrar e -implementar redes clç' informações em
AM 7' A participação do Fundo de Desenvolvimento-da
apoio às atividades produtivas;
Amazônia nos projetos de investimeato será -limitada a umpereentinil
do valor das inversões 'totais .previstak para a implantação , de projeto,
X - promover a , cooperação técoicia, tecnológica c financonfortne dispuser o . regulanientm
ceira com organisinos nacionais ou internaeionais,, ,voltada à interi
gração
e
ao
desenvolviifiento regional;
Parrigraro único. A .participaello referida rio capta será
representada por debêntures converS vem ens ações, cujo eXercício
XI
- elaborar estudos -de viabilidade de projetos de inpela ADA lica limitado a einqUenta;1er cento da participação.
tegração e de desenvolvitnelito regional;
i
• Seção - 1,
XII - implementar programas de capacitação gerencial, de
Do Conselho Deliberativo para.° :I ' envolvimento da Amazônia
formação e qualifieação de recursos bumanos bdequados ao mercado
regional;
Art. 8' O' Conselho Deli noivo da Superintendência do
•
De.senvolvimento da Amazônia passo tudermininar-se Conselho DeXIII - realizar estudos de ordenaineuto e gestão territoriais
liberativo pára o Desenvolvimento dá Amazônia e integrará. a ese
avaliar
impactos
,das
ações
de
integração
c -de desenvolvimento .na
trutura do 'Ministério da Integração lecionai.
região, especialmente' do ponto de vista ambiental; e
AM 9' Ao' Conselho Delibibrativo ,parri.o Desenvolvimento.
XIV - verificar a adequabilidade dos projetos à- política de
da Amazônia compete:
desenvolvimento regional.
I - aprovar o Plano de Desbnvolvimento da Amazônia e o
ArL 16. Compete Diretoria Colegiada:
Plano de Financiamento Plutianual: 1
II - estabelecer diretrize,s le -prioridades para o financiamento .do desenvolvimento regional; ,
III - supervisionar II exedUção do Plano de Deserivolvimento da Amazônia e o cumpri= ao das diretrizes referidas no
inciso II; e
t 'IV - aproVar o contrato detgestão da entidade responsável'
-pela implementaçao .do • Plano de Desenvolvimento .da Amazonia.

CAPITULO 1
DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
Seção -I
Do Plano de Desenvolvimento da Amazônia

IV - outros recursos previstos em lei.

Art. 10. O Conselho Delibkitivo para o Desenvolviinento
da Amazônia reunir-se-á, ordintiriamente,oma vez a coda semestre,,e,
extraordinariamente, na forma do regulamento..
Seção IV
Da Agência -de Desenvolvimento da Amazónia
Art. II. Fica criada a Aicência de Desenvolvimento- da
Amazônia - ADA, de natureza autár4ica ., vinculada ao Ministério-da
Integração' Nacional, com o objetivo-sie Mei/sentai : políticas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento -dá Amazónia.
do Pará.

§ A ADA tem sede e foro -na cidade -de -Belém, Estado .

9 2' A área de atuação dit ADA é a definida , no art. 2'
desta Medida Provisória.
AO. 12. A ADA será dirigidkem regime de colegiada por
uma diretoria um:posta de uni Diretor-Geral e três Diretores.
1' A organização básica e as competências
sedai estabelecidos em ato do Poder .Executivo,
9 2 , Integrarão is estrutura da ADA
Gerai e uma Auditorni-Clerul.

das

unidades

111111t Procuradoria-

AM II. O Diretor-Geral e os.dernais Diretores serão nomeados pele Pnsidente da Rcpubliva, sendo polo menu uns deles
escolhido (teime ,erridnres públicos federais.

- exercer a admirlistração da ADA;
1l - editar normas sobre matérias de competência da ADA;
III - aprovar o regimento interno da ADA;
IV - cumprir c fazer cumprir as diretrizes e' propostasaprovadas pelo Conselho -Deliberativo para Q Desenvolvimero da
V - verificar a compatibilidade dos projetos com o Plano
de Desemolvimento da Amazônia e com as diretrizes e prioridades
estabelecidos pelo , Conselho :Deliberativo para o Desenvolvimento da
.
Amazônia; "

VI - aprovai: e outoriztir a contratação 'rio:projetos a serem
executados corta recursos -do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;
Vil - encaminhar mi -proposto de orçamento da ABA ao
.Ministério da 'finegração Nimiorial;
VIII - -encaminhar Os relatórios de gestão e os demonstrativos contábeis da ADA. aos órgãos competentes;
IX - autorizar a -divulgação de -relatórios sobre as atividades da ABA; .. X - decidir pela venda. cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimôrdo da ADA;
X1 - notificar, e aplicar as ,sanções previstas na legislação; e
XII - conhecer e julgar pedidos de reconsideração de de-

cisões de membros da Diretoria:

9 1" A Diretoria Colegiada reunk-se-ti ,:. om a presença de,
pelo menos, três Diretores. dentre eles o Dimtor-Geral. e deliberará
por maioria simples de votos.

