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Nº 78, quarta-feira, 24 de abril de 2002
g) fixar limite para as despesas administrativas dos planos
de benefícios e das entidades de previdência complementar; e

DECRETO N o- 4 207, DE 23 DE ABRIL DE 2002
Dispõe sobre a Medalha do Pacificador e
dá outras providências.

h) estabelecer regras para o número mínimo de participantes ou associados de planos de benefícios;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

III - ao órgão fiscalizador:
a) autorizar a instituição e operação de entidades fechadas
e de planos de benefícios , bem como os convênios de adesão de
patrocinadoras ou de instituidores;
b) estabelecer parâmetros para classificação dos planos de
benefícios, bem como os parâmetros e regras para cálculo de suas
garantias mínimas;
c) determinar requisitos de capitalização mínima para os
planos de benefícios;
d) estabelecer condições e cláusulas mínimas para os regulamentos dos planos de benefícios;
e) rever o enquadramento dos planos de benefícios efetuado pelos atuários;
f) determinar à entidade fechada a constituição de reservas,
provisões e fundos necessários à garantia mínima dos planos de
benefícios, bem como, em situações excepcionais, fixar diretrizes
especiais para o nível de cobertura exigido;
g) estabelecer regras para equacionamento de déficits;
h) determinar auditoria atuarial de plano de benefício, inclusive externa;
i) autorizar fusão, cisão, incorporação de entidade fechada
de previdência complementar, transferência de patrocínio, de reservas,
de grupos de participantes e de planos entre entidades fechadas;
j) autorizar, em caráter excepcional, a transferência de assistidos para entidade aberta;
l) autorizar a transferência de reservas em caso de reorganização societária do patrocinador;
m) editar instruções sobre a contabilidade das entidades
fechadas de previdência complementar;
n) especificar os documentos que devem ser fornecidos aos
participantes no momento da vinculação;
o) estabelecer o prazo diferenciado e a forma para as
entidades prestarem informações aos participantes;
p) autorizar a extinção de plano e a transferência de participantes e assistidos;
q) fiscalizar e controlar as entidades fechadas, a execução
das normas gerais regulamentares de contabilidade, atuária e estatística
e decidir sobre as defesas apresentadas em razão de autuações;
r) determinar regime de administração especial e nomear o
administrador especial;
s) propor ao Ministro ao qual está vinculado, por intermédio de relatório fundamentado, a intervenção ou a liquidação extrajudicial de entidade fechada ou de plano de benefício;
t) nomear comissão de inquérito nos casos previstos em lei
ou regulamento e executar suas decisões;

DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS FINS DA MEDALHA
Art. 1 o- A Medalha do Pacificador será concedida pelo
Comandante do Exército:
I - aos militares do Exército que, em tempo de paz, no
exercício de suas funções ou no cumprimento de missões de caráter
militar, tenham se distinguido por suas atitudes, dedicação, abnegação
e capacidade profissional;
II - aos militares do Exército que tenham contribuído para
elevar o prestígio do Exército brasileiro junto às Forças Armadas de
nações amigas, bem como para desenvolver, com elas, vínculos de
amizade e cooperação;

IV - aos militares e civis estrangeiros que tenham prestado
assinalados serviços ao Exército ou contribuído para a consolidação e
o desenvolvimento das relações e dos vínculos de amizade entre os
Exércitos de seus países e o do Brasil;
V - aos cidadãos nacionais que hajam prestado relevantes
serviços ao Exército; e
VI - às organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, que se tenham tornado credoras de homenagem
especial do Exército.
Parágrafo único. As condições estabelecidas neste artigo
deverão estar claramente expressas na proposta para a concessão da
medalha.
o-

Art. 2 A Medalha do Pacificador com Palma será concedida aos militares e aos civis brasileiros que, em tempo de paz, no
exercício de suas funções ou no cumprimento de missões de caráter
militar, tenham se distinguido por atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com risco de vida.
Parágrafo único. As condições estabelecidas neste artigo
deverão estar claramente comprovadas em sindicância ou inquérito
policial militar.
CAPÍTULO II
DA INSÍGNIA, DA MEDALHA E DE SEUS COMPLEMENTOS
Art. 3 o- A Medalha do Pacificador e seus complementos
serão usados de acordo com o estabelecido no Regulamento de Uniformes de cada Força Singular ou Auxiliar.
Parágrafo único. O militar ou civil que, já tendo recebido a
Medalha do Pacificador, for agraciado com a Medalha do Pacificador
com Palma, usará as honrarias correspondentes a esta última.
Art. 4 o- A organização militar ou instituição civil agraciada
com a insígnia de bandeira deverá usá-la em seu Estandarte Histórico,
quando o possuir, ou, na falta deste, na Bandeira Nacional.

v) estabelecer orientações e procedimentos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência da Lei n o- 9.613, de 3 de março de 1998; e

Parágrafo único. Na falta do Estandarte Histórico e da
Bandeira Nacional, a insígnia será guardada em local de destaque.

x) editar instruções e expedir circulares contendo regras
complementares para implementação das normas estabelecidas pelo
órgão regulador.
Art. 43. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
o-

Art. 44. Revogam-se os Decretos n s 81.240, de 20 de janeiro
de 1978, 82.325, de 27 de setembro de 1978, 86.492, de 22 de outubro de
1981, 2.111, de 26 de dezembro de 1996, 2.221, de 7 de maio de 1997,
2.267, de 30 de junho de 1997, e 3.721, de 8 de janeiro de 2001.
Brasília, 23 de abril de 2002; 181 o- da Independência e 114 oda República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Cechin
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CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO
Art. 7 o- A concessão da Medalha do Pacificador e insígnia de
bandeira será realizada mediante portaria do Comandante do Exército.
Art. 8 o- As propostas para a concessão da medalha serão
elaboradas pelas autoridades proponentes, por escrito.
Art. 9 o- A Medalha do Pacificador poderá ser concedida post
mortem, nas condições estabelecidas nos arts. 1 o- e 2 o- deste Decreto.
CAPÍTULO IV
DA CASSAÇÃO
Art. 10. Perderá o direito ao uso da Medalha do Pacificador e será excluído da relação de agraciados:
I - o condecorado nacional que:
a) tenha perdido a nacionalidade ou a cidadania;
b) tenha cometido atos contrários à dignidade e à honra
militar, à moralidade da organização ou da sociedade civil, desde que
apurados em sindicância ou inquérito; e
c) sendo militar:

III - aos militares da Marinha, da Aeronáutica e aos membros de Forças Auxiliares que, pelos serviços prestados, se tenham
tornado credores de homenagem especial do Exército;

u) regulamentar e executar normas da Lei Complementar
n 109, de 2001, ou deste Decreto, que não forem de competência do
Ministro ao qual está vinculado ou do órgão regulador;
o-
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1. for condenado à pena de reforma prevista no Código
Penal Militar, por sentença transitada em julgado;
2. se oficial, for declarado indigno do oficialato, por decisão do Superior Tribunal Militar; e
3. se praça, for licenciado ou excluído a bem da disciplina;
II - o condecorado nacional ou estrangeiro que:
a) tenha sido condenado pela justiça do Brasil, em qualquer foro, por sentença transitada em julgado, por crime contra a
integridade e a soberania nacionais ou atentado contra o erário, as
instituições e a sociedade brasileira;
b) recusar ou devolver a condecoração ou insígnia que lhe
haja sido conferida; e
c) tenha praticado atos pessoais que invalidem as razões da
concessão, a critério do Comandante do Exército.
Parágrafo único. A cassação será feita ex officio, em ato
do Comandante do Exército.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11. O Comandante do Exército mandará expedir o
competente diploma, após assinada e publicada em boletim do Exército, a portaria de concessão da medalha.
Art. 12. Os casos omissos neste Decreto serão analisados e
resolvidos pelo Comandante do Exército.
Art. 13. O Comandante do Exército baixará os atos complementares necessários à implementação deste Decreto.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Fica revogado o Decreto n o- 92.695, de 20 de maio
de 1986.
Brasília, 23 de abril de 2002; 181 o- da Independência e 114 oda República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão

Art. 5 o- A organização militar ou instituição civil nacional,
agraciada com a insígnia de bandeira, que receber nova denominação
ou for transformada, transferirá a insígnia para a organização militar
ou instituição que lhe suceder.

DECRETO N o- 4.208, DE 23 DE ABRIL DE 2002

Art. 6 o- No caso de extinção da organização militar ou da
instituição civil, a insígnia será recolhida ao:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

I - museu da Força correspondente ou ao Museu Histórico
do Exército, a critério da respectiva Força, no caso de a organização
militar pertencer às Forças Armadas; e

DECRETA:
Art. 1 o- A medalha "Bartolomeu de Gusmão", criada pelo
Decreto n° 68.886, de 6 de julho de 1971, destina-se a premiar as
personalidades militares e civis brasileiras que tenham prestado relevantes serviços à Força Aérea Brasileira.

II - museu do Estado da Federação em que estiver sediada,
no caso de instituição civil ou de organização militar pertencente a
uma Força Auxiliar, ou ao Museu Histórico do Exército, a critério da
Força Auxiliar ou da instituição.

Dispõe sobre a medalha "Bartolomeu de
Gusmão" e dá outras providências.

Parágrafo único. A medalha de que trata o caput deste
artigo poderá ser concedida como homenagem post mortem.

