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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Inlemo, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

I - doze meses, para saída dessas atividades que
vêm apresentando resultados negativos;
,
II - vinte e quatro meses, nos casos que não se
enquadrarem no inciso I.

DECRETO LEGISLATIVO
N2 197, DE 2000

DECRETO LEGISLATIVO
N~ 195, DE 2000
Aprova o ato que outorga concessão a "Fundação Municipal de Artes de Montenegro"
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 28
de outubro de 1999, que outorga concessão a "Fundação Municipal
de Artes de Montenegro" para executar, por quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Montencgro, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 25 de outubro de 2000
Senador ANTONIO CARL.OS MAGALHr\ES
Presidente

Aprova o ato que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da "Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansour", a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J ° E aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 132, de
26 de agosto de 1999, que autoriza o Governo do Estado do Acre, por
intermédio da "Fundação de Cultura c Comunicação Elias Mansour",
a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos. na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 25 de outubro de 2000
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
(OI'. EI.
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i.2) alongamento de operações de integralização de
cotas-partes: financiamento a cooperados, com interveniênela da cooperativa, ou outro modo a critério do agente financeiro;
•.•...••.•.••...•...••.••.••.•..•...•.••...•.•....•...•..•.•..•......••.•..••.••..•..••

Art. 4~ É admitida a liberação de parcelas do crédito
para cobertura de gastos já realizados com recursos próprios da cooperativa, sem que se configure reeuperação de capital investido,
quando preenchidas as seguintes condições cumulativas:
I - que os itens pertinentes integrem o' respectivo
projeto de revitnlização da cooperativa;
II - que os gastos tenham sido realizados após a
aprovação da correspondente carta consulta pelo Comitê Executivo.
Art. 52 As atividades do Comitê Executivo do RECOOP serão encerradas em 29 de dezembro de 2000, termo final para
contratação das operações de crédito ao amparo do Programa.
Art. 6~ Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

90/2000)

AÍ1. 7~ Fica revogado o Decreto n~ 3.469, de 18 de
maio de 2000.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48. item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

Brasília, 25 de outubro de 2000; 179~ da lndependência e 1122 da República.

Atos do Poder' Executivo

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Amaury Guilherme Bier
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Martus Tavares

DECRETO LEGISLATIVO
N~ 196, DE 2000
Aprova o ato que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da "Fundação de Cultura c Comunicação Elias
Mansour", a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Brasiléia, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 130, de
26 de agosto de 1999, que autoriza o Governo do Estado do Acre, por
intermédio da "Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour",
a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brnsiléia,
Estado do Acre.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Imprensa Nacional
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Presidente da República
PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil
CARLOS ALBERTO GUIMARÃES BATISTA DA SILVA
Diretor-Geral
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DECRETO W 3.641, DE 25 DE OUTUBRO
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Dispõe sobre a contratação de operações de
crédito ao amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas
de Produção
Agropecuária - RECOOP, de que tratam os
Decretos n2 s 2.936, de 11 de janeiro de
1999, 3.263, de 25 de novembro de 1999, e
3.469, de 18 de maio de 2000, c dá outras
providências.
O VICE·PRESIDENTE
DA REPÚBLICA,
no
exercício do cargo de PRESIDENTE
DA REPÚIU ..ICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e
tendo em vista u disposto no art. 14 da Medida Provisõrla n' 1.961
27, de 22 de setembro de 2000,
DECRETA:

Parágrafo único. As instituições financeiras disporão
de prazo até 29 de dezembro de 2000 para formalização das operações de crédito.
Art. 2· Ficam as Instituições financeiras autorizadas a:
I - admitir remanejamento de valores entre os itens
flnanciãvcis e rcfinunciãvels, constantes do projeto de rcvitallzação da
cooperativa, que tenham sido aprovados pelo Comitê Executivo, ou a
substituir rubrica do projeto aprovado por outro item passível de
financiamento pelo RECOOP, desde que:
a) o valor global de todas as operações de flnanciumento c refinanciamento realizadas ao amparo do Programa .não
ultrapasse o limite lixado no art. 5~ da Medida Provisória n" 1.961-27,
de 22 de setembro de 2000;
b) os valores do finnncíamento e do refinanciamento
se contenham no teto aprovado, pelo Comitê Executivo, para essas
operações da coopcrutiva que envolvem aplicação de recursos;
e) sejam observadas as demais condições c limitações do RECOOP, estabelecidas nos regulamentos;
11 - acolher proposta de desimobilização de ativos
não relacionados com o objeto principal da sociedade, a ser referendada pela próxima assembléia geral que se realizar após a formalização do financiamento e dos refinanciamentos,
sob pena do
vencimento antecipado da dívida.
Art. 3~ O item 4.5 do Anexo ao Decreto n~ 2.936,
de I I de janeiro de 1999, passa a vigorar com as seguintes modificações:

MAURfClO AUGUSTO COELHO
Coordenador de Produção Industrial

"4.5
CATARINA ACIOU DE FIGUEIREDO
Editora-Chefe da Divisão de Jornais Oficiais
Reg. profissional nQ 1.160/07/23/DF
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DECRETO W 3.642, DE 25 DE OUTUBRO

DE 2000

.
Art. }2 Para efeito de contratação das operações de
crédito ao amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas de
Produção Agropecuária·
RECOOP, a cooperativa deverá apresentar à
instituição finunceira a correspondência recebida do Comitê Executivo instituído pelo Decreto de 23 de janeiro de 1998. a respeito de
seus projetos de revitalização.

Senado Federal. em 25 de outubro de 2000
Senador t\"JTO"JIO (' t\RI 0-; \1 t\().t\U-IÃES
Presidente
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MACIEL

DE 2000

Dispõe sobre as Funções Comissionadas
Técnicas - FCT e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA,
no exercício
do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84. incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 55 da Medida Provisória n~ 2.048-29, de 27 de
setembro de 2000,
DECRETA:
Art. 12 As Funções Comissionadas Técnicas - l'CT estão
vinculadas ao exercício de atividades essencialmente técnicas, descritas, analisadas e avaliadas de acordo com requisitos previamente
estabelecidos, sendo remuneradas de acordo com o nível de complexidade e de responsabilidade das atividades exercidas.
Art. 22 As FCT destinam-se exclusivamente a ocupantes
cargos efetivos, constantes do Anexo V da Lei n" 9.367, de 16
dezembro de 1996, que não tenham sido estruturados em carrelras
abrangidos pela Medida Provisória n2 2.048-29, de 27 de setembro
2000.

de
de
ou
de

Art. 32 As FCT serão remanejadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para órgãos ou entidades, em ato do
Poder Executivo, nos quantitativos c níveis definidos em decorrência
da natureza, abrangência e complexidade das competências do órgão
ou da entidade, observados, ainda, em cada exercício, o quantitativo
de Funções existentes por nível c a disponibilidade orçamentária.
§ I· O quantitativo máximo de FCT passível de alocação em
cada Ministério. incluindo suas autarquias e fundações, será calculado
na forma prevista no Anexo a este Decreto.
§ 22 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
observado o quantitativo de FeT existente, poderá propor, excepcional mente. a alocação suplementar de quantitativos de FCT para
órgãos e entidades cujos Quadros de Lotação de Pessoal estejam
sendo reestruturados com a criação de empregos públicos.
§ 3~ Na definição do quantitativo de FCT a ser alocado em
cada órgão ou entidade, deverão ser considerados:
I - a avaliação de cada posto de trabalho;
11 - a quantidade de funções de confiança e de cargos comissionados existentes na estrutura do órgão ou da entidade;
III - a distribuição, por nível, resultante das avaliações dos
postos de trabalho;
IV - o quantitativo de servidores passíveis de ocupar as
FCT;
V - o quantitativo total de servidores em exercício no órgão
ou na entidade,

Art. 4~ As FCT serão providas em ato dos Ministros de
Estado, dos dirigentes máximos dos órgãos da Presidência da República, das autarquias c das fundações públicas federais.

a) os projetos devem estar direcionados para o foco
principal de atuação das cooperativas de produção agroParágrufo único. O ato de provimento a que se refere o
pecuária, com definição - ou proposta a ser referendada pela
caput terá a forma de designação, podendo ser delegada :I compróximn assembléia geral, sob pena do vencimento antepetência pela sua edição.
cipado da operação de crédito - de retirada gradual de atividades relacionadas com :I distribuição de bens de consumo
(supermercados, postos de combustíveis, etc.), observandoArt. 52 Na designação para ocupar FCT deverão ser obse os seguintes prazos. a contar da data da assinatura. do,
servados.os l:Cqljis.itp~,d.cfiqido~ \lo pr9ce~s9 ~e. a,v;d\ac;ão fI0.s..p.Q!jJq~
. inst(uOlCllto de cIédi.t~): .
. _
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2~ !leste .Decrcto .. _ •

