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similares de transferência de .renda; que contem Com recursos, da: União, destinados aos agricultores em razão de estiagem.

Seção 1

Art. 12. O Poder Executivo federal regulamentará :is disposições contidas nesta Medida Provisória

Art. 9 . As contribuições de queirata.o
art. 60 c os bc.nCfíciosprevistos mo art. 8. -poderão-ser alterados-pelo
Poder Executivo federal, , observada a existência 'de dotação -orçamentária e o equilíbrio entre as contribuições e a 'provisão de desembolso a ser definido em regulamento.

Brasília, 25 de novembro de 2001; 180 da independência e 113. -, da República,

II - o agricultor familiar não poderá ter
renda familiar-mensal superior a um e meio salários mínimos:.
III - a área plantada com as culturas
mencionadas no inciso [poderá ser de até -dez 'hectares;
IV - o agricultor familiar não- poda-ex. plorar área superior a quatro Módulos fiscais, seja , como proprietário,
meeiro, posseiro, ou qualquer outra forma de posse da terra; á
V - a adesão ao programa é vedada ao
agricultor cuja produção seja brigada, conforme definido erri regulamento.
Parágrafo tísico: Os agricultores familiares, a partir de sua adesão, ligam obrigados a participar de programas de educação -e capacitação rural para terem acesso :to benefício previsto no art. 8..
Art. 11-, Até 30 de agosto de cada ano,
o Ministeno do Desensolsimento. Agrário informará aos Estados e
Municípios a estimativa do montante de-recursos a serem alocados
em seus orçamentos para fazer f' ace às suas contribuições. •
§ ( 0. 0-valor da contribuição anual a ser
desembolsado pelos Estados e Municípios será definido após o fim do
período de .11105r10 dos agricultores, e recolhido, pelos Estados e
Municípios, em parcelas mensais iguais, à instituição financeira de
que trata o art. 7e, confortou dispuser oregulamento.
§ 2. Excepcionalmente,
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Art. 13. Esta fvfedida Provisória entra
ent vigor na data de sua publicação.
DESPACHOS.DORRESIDENTE DA AER.-1131:1CA

Exposição de Motivos
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

I - a adesão far-se-á anteriormente ao
início do plantio, devendo .constar do instrumento-de adesão, dentre
outras, a área aser plantada com as culturas de-feijão, milho, arroz ou
algodão;

quinta-feira, 22_cle rioverehro , d0 2001

2001, a infomuiç,ão sobre omontante de recursos de que trata o caput

será realizada até 15 de dezembro.

§ 4. Para-meXCidel0 de 2002, o valor
de que trata o § 1.-e o -número de agricultores de- que trata o §
serão estabelecidos pelo Poder Executivo „Federal em -razão-das disponibilidades orçamentárias, consignadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

ArI -10. A inscrição- dos agricultores
familiares no-Seguro-Safra será poradesão e observará as disposições
a serem estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário,
observadas as seguintes -condições:

N'223,
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DECRETO -N0-4.024, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.
Estabelece critérios e procedimentos para
implantação ou financiamento de obras de
infra-estrutura hídrica dom recursos financeiros da União e dá outras providências.

No 21,de 1/de novembro-de 2005 (em conjunto coto-o Ministério da
Agricultura, Pactária e Abastedimento). Proposta de implementação
do -Programa de DisSerninação de Tecnologias Apropriadas para o
Semi-Árido. De acordo, EM 21 de novembro de 200L

Exposição de Motivou
N 25, de 20 de novembro de 2001 (em conjunto_com os Ministérios
da Integração Nacional e da Ciência e Tecnologia). Proposta de implementação do projeto "Sistema de Planejamento e Gestão do Semi-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
no uso da. atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista-o disposto no art. 41 , inciso XI, da Lei ri°
9.984, de 17 de julho de 2000,

Árido", De acordo. Em 21 de novembro de 2001.

MENSAGEM

-D ECRE 1' A:
Art. 1. As obras de infra-estrutura _hídrica para reservação ou adução de água bruta a serem implantadas
ou financiadas, no todo ou em parte, com recursos financeiros da
União dcsem obedecer a critérios de sustentabilidade nas perspectivas
operacional da infra-estrutura c hídrica.
Art. 20 As transferências voluntárias e
as operações de crédito entre a União ou empresas por ela controladas
e outros entes da Federação, caracterizados na forma dos lats. I. §
3 5 , inciso I, e 2., incisos 1 e II, da Lei Complementar n. 101, de 4 de
maio de 2000, para obras de-infra-estrutura-hídrica de valor igual ou
,superior a R$ 10:000.000,00 (dez. milhões de reais), ficam condicionadas à apresentação do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra, emitido pela Agência Nacional de Aguas - ANA.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também à implantação e ao financiamento de obras-de
infra-estrutura hídrica, contratadas diretamente por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.
Art. 30 -O-Certificado a que se refere-o
art. 2. será emitido a pedido do responsável.pela-implantação da obra,
no prazo de sessenta dias úteis, excluído o tempo necessário m-diligências para complementar a respectiva instrução, e será considerada a sustentabilidade nas perspectivas:
1 - operacional da infra-estrutura, caracteriadit pela existência de mecanismo institucional que garanta a
continuidade da operação da obra de infra-estrutura hídrica; e
II - hídrica, caracterizada pela demonstração de que a implantação da infra-estrutura contribui para o aumento do nível de aproveitamento hídrico da respectiva -batia hidrográfica.
Parágrafo único. Os procedimentos a
serem adotados na certificação serão estabelecidos pela ANA, ouvido
o Conselho Nacional, de Recursos Hídricos, criado pelo Decreto n.
2.612, de 3- de junho de1998.
Art. 4. Aplica-se o disposto neste Decreto às obras cuja implantação ou financiamento ainda não tenha
sido contratado.
Ari. 5 Q Este Decreto entra em-vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro-de 2001; 180. da Independência c 113 . da República.

N° 1.268, de 20 de novembro de.2001,Solicita ao Congresso
Nacional que seja retirado o Projeto de Lei ri° 3.846, de 2000, enviado à atinara dos Deputados coma Mensagem n° 1 795, de 28 de
novembro de 2000.
N° 1,274, de 21 de novembro-de 2001. Encaminhamento ao
Congresso Nacional do texto da Medida

PrON

isória. n° 11, de 21 de

novembro de 2001.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
INSTRUÇÃO NORMATIVA V° 22, DE 21 DE NOVEMBRO DE

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRE,
TARIADSCOMUNICAÇÃC) DE GOVERNO, no exereicio-da,cornpetêndia quelha é outorgada pelo art. 8° do Decreto n° 3.296, de 16
da dezembro de 1999; resolve expedir a seguinte Instrução Norrnativa:
Da Identidade de Comunieação'do Governo fia:Inlernet
.1. Passa a-ser de uso obrigatório, por todos os integrantes do
Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal ,SICOM, nos sítios ou portais que estes disponibilizam ou venham a
clisponibilizar, a utilização das presdrições do Matinal de Identidade
visual do Governo na Internet, editado -pela Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República (SECOM), disponível ma Internet, no encrèreç9 http./íwww prrçidrnria etwhilinar-

ISABEL CRISTINA ORRÚ-DE AZEVEDO
Coordenadora de-Jornais Oficiais
Reg. Profissional ri Q 405/03/70/DF
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JOSÉ -CARLOS- CARVALHO
-NEY SU,ASSUNA
RAULISELE,NS-JUGMANNRINTO

A, ANDREA MATARAZZO

