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' Art. 62 A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Medida Provisória depende de habilitação
específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - S1SCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será
feita mediante petição dirigida à Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contendo:
I - comprovação de regularidade com o pagamento
de todos os tributos e contribuições sociais federais;
II - cópia autenticada do cartão de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- comprovação, exclusivamente para as empresas
fabricantes dos produtos relacionados no inciso X do § do artigo
anterior; de que mais de cinqüenta por cento do seu faturamento
líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X
do citado § 1" e ao mercado de reposição.
Art. 75 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória ri" 2.068-37, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 8 2 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.069-31, DE 25 DE JANEIRO DE 2001
Altera dispositivos do Decreto-Lei n 2 73,
de 21 de novembro de ' 1966, da Lei n2
6.435, de 15 de julho de 1977, da Lei n"
5.627, de 1 2 de dezembro de 1970, 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:
• Art. 1" Os arts. 20, 26, 84 e 90 do Decreto-Lei n2
73, de 21 de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 20.

141;4.'

Art, 3' Às sociedades seguradoras de capitalização e
às entidades de previdência privada aberta aplica-se o dispoSto nos
arts. 2'2 e 15 do Decreto-Lei n 2 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 12
a 8 2 da Lei n2 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos
arts. 3 2 a 49 da Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974.
Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco
Central do Brasil pelas Leis referidas neste artigo serão exercidas pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, quando se tratar de
sociedades seguradoras, de capitalização ou de entidades de previdência privada aberta.
Art. 4' Aplica-se às entidades de previdência privada aberta o disposto no art. 84 do Decreto-Lei n 2 73, de 1966.
Art. 5' O art. 56 dri Lei n' 6.435, de 15 de julho de
1977, passa a vigorar com a Seguinte redação:
•

"Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão
requerer concordata e não estão sujeitas à falência, salvo,
neste último caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o
ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos a
metade dos credores quirografários, ou quando houver fundados -indícios da ocorrência de crime falimentar." (NR)
"Art. 84.
§ 1 O - patrimônio líquido das sociedadeS seguradoras não poderá ser inferior, ao, valor do passivo não
operacional, nem ao valor mínimo decorrente do cálculo da
Margem de solvência, efetuado com base na regulamentação
'baixada pelo cNsp.
§ 2' O passivo não operacional será constituído
pelo valor total das obrigações não cobertas por bens garantidores.

§ 3 2 As sociedades seguradoras deverão adequar-se
ao disposto neste artigo no prazo de um ano, prorrogável por
igual período e caso a caso, por decisão do CNSP." (NR)

§ 3 2 A decretação da intervenção não afetará o
funcionamento da entidade nem o curso regular de seus
negócios.
§ 42 Na hipótese de indicação de pessoa jurídica
para gerir a sociedade em regime de intervenção, esta poderá, em igualdade de condições com outros interessados,
participar de processo de aquisição do controle acionário da
sociedade interventiva." (NR)
Art. 6' O art. 9 2 da Lei n' 5.627, de 1 2 de dezembro
de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9'
Parágrafo único. Excepcionalmente, e em prazo não
superior a um ano, prorrogável por uma única vez e por
igual prazo, e a critério da SUSEP, poderá ser autorizada a
transferência de controle acionário de sociedades de seguros
às pessoas jurídicas indicadas neste artigo." (NR)
• Art. 72 Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 2.069-30, de 27 de dezembro
de 2000.
Art. 8 2 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 25 de janeiro de 2001; 180' da Independência e 113 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.070-28, DE 25 DE JANEIRO DE 2001 .
Dispõe sobre a aquisição de produtos para
a implementação de ações de saúde no âmbito do Ministério da Saúde.
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:
Art. 1 As aquisições de imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos, efetuadas pelo Ministério
da Saúde e suas entidades vinculadas, para a implementação de ações
de saúde, poderão ser realizadas por intermédio de organismos multilaterais internacionais, de que o Brasil faça parte e obedecerão aos
procedimentos por eles adotados.

Art. 22 O Ministério da Saúde e os respectivos órgãos vinculados poderão utilizar reciprocamente os sistemas de registro de
preços para compras de materiais hospitalares, inseticidas, drogas,
vacinas, insumos farmacêuticos, medicamentos e outros insumos esParágrafo único. Aplica-se à intervenção a que se
tratégicos, desde que prevista tal possibilidade no edital de licitação
refere este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da Lei n 2 • do
registro de preços.
6.435, de 15 de julho de 1977." (NR)
"Art. 90

Art. 22 Fica restabelecido o art. 33 do Decreto-Lei
n" 73, de 1966, com a seguinte redação:
"Art. 33. O CNSP será integrado pelos seguintes
membros:
I - Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante;
- representante do Ministério da Justiça;
IR - representante do Ministério da Previdência e
Assistência Social;
IV - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
V - representante do Banco Central do Brasil;
VI - representante da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
§ 1 2 O CNSP será presidido pelo Ministro de Estado da Fazenda e, na sua ausência, pelo Superintendente da
SUSEP.
§ 2 2 O CNSP terá seu funcionamento regulado em
regimento interno." .(NR)

MEDIDA PROVISÓRIA N 2 2.071-27, DE 25 DE JANEIRO DE 2001
Dá nova redação a dispositivos da Lei 112
9.491, de 9 de setembro de 1997, que altera
procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n'
8.031, de 12 de abril de 1990, 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:
Art. 1' Os dispositivos adiante indicados da Lei n2
9.491, de 9 de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2'

"Art. 56.

Art. 92 Fica revogado o art. 3' da Lei n 2 7.682, de 2
de dezeinbro de 1988.
Parágrafo único. Não se aplica à União a obri
gatoriedade estatuída na alínea "h" deste artigo." (NR)

Seção 1

V - bens móveis e imóveis da União.
§ 12
c) a trariSferência ou outorga de direitos sobre -bens
móveis e imóveis da União, nos termos desta Lei.
§ 5 2 O Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
deverá observar, com relação aos imóveis da União incluídos no Programa Nacional de Desestatização, a legislação
aplicável às desestatizações e, supletivamente, a relativa aos
bens imóveis de domínio da União, sem prejuízo do disposto
no inciso VII do art. 6' .
§ 62 A celebração de convênios ou contratos pela
Secretaria do Patrimônio da União, que envolvam a transferência ou outorga de direitos sobre imóveis da União,
obedecerá às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Desestatização." (NR)
"Art. 4'
VII - aforamento, remição de foro, permuta, cessão,
concessão de direito real de uso resolúvel e alienação mediante venda de bens imóveis de domínio da União.
§ 2' Na hipótese de dissolução; caberá ao Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão acompa, •
nhar e tomar as medidas cabíveis 4 efetivação da liquidação
da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as
modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V, VI e
VII deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão." (NR)
"Art. 5'
I - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de Presidente;
II - Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento .e Gestão. •
§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
as reuniões do Conselho serão presididas pelo Chefe da Casa
Civil da Presidência da República..
"(NR)
"Art. 6'
I - recomendar, para aprovação do Presidente da
República, meios de pagamento e hiclusão ou . exclusão de
empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de
bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de
Desestatização;
-

§ 1 2 Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem
como as respectivas 'autarquias, fundações e demais órgãos vinculados, também poderão utilizar-se dos registros de preços de que trata
o caput, desde que expressamente prevista esta possibilidade no edital de licitação.

g) a exclusão de bens móveis e imóveis da União
incluídos no PND.

§ 22 Sob nenhuma hipótese poderá o edital de licitação do
registro de preços ser elaborado em desacordo com a legislação vigente.

VII - estabelecer as condições de pagamento à vista
e parcelado aplicáveis às desestatizações de bens móveis e
imóveis da União.

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n2 2.070-27, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 42 Esta Medida Provisória entra . em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 2001; 180 2 da Independência e.
113' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

§ 32 A desestatização de empresas de pequeno e
médio portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de
Desestatização, poderá ser coordenada pelo Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas ,no art. 18 desta Lei.
" (NR)
"Art.

30.

