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IV - resgate ou recompra do instrumento apenas por iniciativa do emissor, condicionados à autorização do Banco Central do
Brasil;

LEI No 13.591, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
Denomina Rodovia Prefeito Genésio Pasinato o trecho da BR-163 compreendido
entre os Municípios de São Miguel do
Oeste e Dionísio Cerqueira, no Estado de
Santa Catarina.

V - ausência de garantia do emissor, seguro ou qualquer
outro mecanismo que comprometa a condição de subordinação do
instrumento;
VI - extinção da dívida representada no instrumento, nos
casos especificados nas normas do Conselho Monetário Nacional.
§ 2o O instrumento de dívida a que se refere o caput deste
artigo terá remuneração compatível com as características e o perfil
de risco da operação.
Art. 2o O caput do art. 5o da Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIV:
5o

"Art.
....................................................................................
.........................................................................................................
XIV - autorizar e definir as condições financeiras e
contratuais a serem observadas na aplicação de recursos do
FGTS em instrumentos de dívida emitidos pela Caixa Econômica
Federal, observado o disposto em lei especial e em atos editados
pelo Conselho Monetário Nacional." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Fica denominado Rodovia Prefeito Genésio Pasinato
o trecho da BR-163 compreendido entre os Municípios de São
Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, no Estado de Santa Catarina.
cação.

Art.

2o

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 4 de janeiro de 2018; 197o da Independência e 130o
da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim

Art. 3o O § 5o do art. 3o da Lei no 11.977, de 7 de julho de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 2018; 197o da Independência e 130o
da República.
MICHEL TEMER
Helton Yomura
Ilan Goldfajn

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1º Esta Medida Provisória disciplina o disposto nas
Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de
27 de maio de 2014, e nº 98 de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre
as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados oriundos
dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998.
Art. 2º Poderão optar pela inclusão nos quadros em extinção a que se refere esta Medida Provisória:
I - os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções
prestando serviço àquele ex-Território Federal na data em que foi
transformado em Estado;
II - os servidores e os policiais militares alcançados pelo
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro
de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado
de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em
15 de março de 1987;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público
federal da administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou
militar, dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e que,
comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções,
prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram
transformados em Estado;

Art. 1o Fica denominado Israel Guedes Ferreira o edifício da
Agência Central do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no
Município de Alagoa Grande, no Estado da Paraíba.

IV - a pessoa que revestiu a condição de servidor ou de policial, civil ou militar, admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima,
entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993;

Denomina Israel Guedes Ferreira o edifício
da Agência Central do INSS no Município
de Alagoa Grande, no Estado da Paraíba.

"Art. 3o ...................................................................................
........................................................................................................
§ 5o Os Estados, Municípios e Distrito Federal que aderirem
ao PMCMV e a Caixa Econômica Federal serão responsáveis
pela execução do trabalho técnico e social pós-ocupação dos
empreendimentos implantados, na forma estabelecida em termo
de adesão a ser definido em regulamento.
...............................................................................................".(NR)

Nº 4, sexta-feira, 5 de janeiro de 2018

cação.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 4 de janeiro de 2018; 197o da Independência e 130o
da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
LEI No 13.593, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
Denomina Aeroporto Internacional de
Cruzeiro do Sul/AC - Marmud Cameli o
aeroporto localizado na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O aeroporto internacional da cidade de Cruzeiro
do Sul, no Estado do Acre, denominar-se-á Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul/AC - Marmud Cameli.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 2018; 197o da Independência e
130o da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim

Atos do Poder Executivo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE
2018
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº
98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018010500002

V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em Estado
e outubro de 1993, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo
ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de
trabalho com a administração pública dos ex-Territórios Federais,
dos Estados ou das prefeituras localizadas nos Estados do Amapá
e de Roraima;
VI - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima foram transformados
em Estado ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro
de 1993, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída
pelos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima ou pela União
para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas;
VII - os servidores admitidos nos quadros dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima, os servidores dos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima e os
servidores dos respectivos Municípios, admitidos mediante contratos de trabalho, por tempo determinado ou indeterminado, celebrados nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e
VIII - os servidores abrangidos pela Emenda
cional nº 60, de 2009, demitidos ou exonerados por
Decreto nº 8.954, de 2000, do Decreto nº 8.955, de
Decreto nº 9.043, de 2000, e do Decreto nº 9.044, de
Estado de Rondônia.

Constituforça do
2000, do
2000, do

§ 1º É reconhecido o vínculo funcional com a União dos
servidores do ex-Território Federal do Amapá, a que se refere a
Portaria nº 4.481, de 19 de dezembro de 1995, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, publicada no Diário
Oficial da União de 21 de dezembro de 1995, convalidando-se os
atos de gestão, de admissão, aposentadoria, pensão, progressão,
movimentação e redistribuição relativos a esses servidores, desde
que não tenham sido excluídos dos quadros da União por decisão
do Tribunal de Contas da União, da qual não caiba mais recurso
judicial.
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores, para os policiais, civis ou militares, e
para as pessoas a que se referem os incisos III, IV e V do caput,
que tenham revestido essa condição, entre a transformação e a
instalação dos Estados em outubro de 1993, ocorrerá no cargo em
que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
§ 3º Para fins de inclusão nos quadros em extinção das
pessoas a que se referem os incisos III, IV e V do caput, são
meios probatórios de relação ou vínculo funcional, empregatício,
estatutário ou de trabalho, independentemente da existência de
vínculo atual, além dos admitidos em lei:
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