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§ 6o Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados
exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados
obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados,
para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do
acesso gratuito ao rádio e à televisão.
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Atos do Poder Legislativo
LEI N o- 12.875, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013
Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setembro
de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de
1997, nos termos que especifica.

I - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em
partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; e

e) o quarto fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos cinco horas', compreende:

II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos
partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral
para a Câmara dos Deputados.

1. o Estado do Acre;

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão
desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer
hipóteses, ressalvado o disposto no § 6o do art. 29." (NR)

2. a parte do Estado do Amazonas que fica a oeste da linha
fixada na alínea 'c'." (NR)

Art. 2o O art. 47 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 47......................................................................................
..........................................................................................................
§ 2o Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos
termos do § 1o, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios:

Art. 2o Revoga-se a Lei no 11.662, de 24 de abril de 2008.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor no segundo domingo do mês
subsequente à data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 2013; 192o da Independência e
125o da República.

I - 2/3 (dois terços) distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado,
no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram;
II - do restante, 1/3 (um terço) distribuído igualitariamente e
2/3 (dois terços) proporcionalmente ao número de representantes
eleitos no pleito imediatamente anterior para a Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do
número de representantes de todos os partidos que a integram.
..........................................................................................................
§ 7o Para efeito do disposto no § 2o, serão desconsideradas as
mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto no § 6o do art. 29 da Lei no 9.096, de 19 de
setembro de 1995." (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 2013; 192o da Independência e
125o da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
LEI N o- 12.876, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich
'menos quatro horas', compreende os Estados de Mato Grosso, de
Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Roraima e a parte do
Estado do Amazonas que fica a leste da linha que, partindo do
Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, segue até o
Município de Porto Acre, no Estado do Acre;
..........................................................................................................

"Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
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.

do Tocantins, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco,
da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, do
Maranhão, do Pará e do Amapá;

"Art. 29. ...................................................................................
..........................................................................................................
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Altera o Decreto no 2.784, de 18 de junho
de 1913, para restabelecer os fusos horários
do Estado do Acre e de parte do Estado do
Amazonas, e revoga a Lei no 11.662, de 24
de abril de 2008.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O Decreto no 2.784, de 18 de junho de 1913, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2o .....................................................................................
..........................................................................................................
b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich
'menos três horas', compreende o Distrito Federal e os Estados do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo,
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Goiás,
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DILMA ROUSSEFF
Luiz Alberto Figueiredo Machado
Miriam Belchior
Marco Antonio Raupp
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Atos do Poder Executivo
DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 2013
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes e da
Secretaria de Portos da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$
1.106.867.000,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso XVII, da Lei
nº 12.798, de 4 de abril de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
12.798, de 4 de abril de 2013), em favor do Ministério dos Transportes e da Secretaria de Portos da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 1.106.867.000,00 (um bilhão, cento e seis
milhões, oitocentos e sessenta e sete mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
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