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Ata da 142ª Sessão não Deliberativa,
em 18 de outubro de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos,
Heráclito Fortes, Mozarildo Cavalcanti, Papaléo Paes e Garibaldi Alves Filho

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A primeira hora da presente sessão destina-se
a homenagear a Medicina brasileira pela passagem
do Dia do Médico, de acordo com o Requerimento nº
883, de 2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Srs. Senadores.
Convidamos para fazer parte da Mesa o Presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Edson Andrade, e o Presidente do Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais, Dr. Geraldo Guedes, representando
os demais Conselhos.
Registramos também a presença do Dr. Márcio
Bichara, do Dr. Napoleão Salles, do Dr. Paulo Ramalho
e de outros convidados que vieram acompanhar esta
importante sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, colegas
médicos de todo o Brasil, quero saudar a pessoa do
nosso Presidente do Conselho Federal de Medicina,
que nos dá a honra de estar à Mesa dos trabalhos
neste momento, assim como os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina de todo o Brasil, na
pessoa do Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, e os demais colegas médicos
aqui presentes.
Com muita emoção, eu gostaria de dizer que um
grupo de colegas médicos resolvemos assinar um requerimento, solicitando esta homenagem no Dia do

Médico para a classe médica, para a Medicina brasileira. Dentre os signatários médicos do requerimento
aqui estão os Senadores Mão Santa, Papaléo Paes,
eu próprio e outros três que não puderam estar presentes. O Senador Tião Viana acompanha sua mãe,
que está com problemas de saúde, e o Senador Antonio Carlos Magalhães encontra-se em convalescença.
Portanto, em nome deles todos, apesar de que alguns
deles também vão fazer uso da palavra, quero saudar
a classe médica do Brasil e dizer da importância desta
proﬁssão para o futuro do nosso País. Não há dúvida
de que, sem a saúde, as demais ações importantes
para o desenvolvimento de um país não se concretizam. Uma pessoa que não tem saúde não consegue
aprender, trabalhar, ser útil à sociedade em que vive.
A saúde, com certeza, é a locomotiva que faz com que
o ser humano possa ser útil à sociedade.
Eu trouxe aqui, porque achei muito bonita, a propaganda que o Conselho Federal de Medicina publicou
nos jornais, que tem a imagem de uma criança com o
estetoscópio em volta do pescoço. Esses dizeres realmente me comoveram, por que quem de nós, em algum momento quando criança, não brincou de médico,
no bom sentido? A propaganda diz: “Muitos médicos
começaram a carreira assim. Ainda bem que eles levaram a brincadeira a sério”. Um dado importante na
propaganda lembra que hoje somos 280 mil médicos
no Brasil. Potanto, acima do número recomendado pela
Organização Mundial de Saúde, tendo em vista a correlação médico/habitante. Mas o que vemos no Brasil
é uma outra vertente, uma outra realidade.
Eu gostaria de recordar aqui meus primeiros momentos como médico. Sou um homem da Amazônia,
que teve de sair do próprio Estado para formar-se em
outro. Formei-me em Belém do Pará, depois voltei para
a minha terra para continuar meu trabalho como médico
e fui o primeiro ﬁlho de Roraima a se formar em Medicina, um orgulho que tenho e que me deixa realmente
feliz de ter abraçado esta nobre proﬁssão.
Neste 18 de outubro, mais um Dia do Médico é
comemorado. A data é também dedicada a São Lucas,
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discípulo de São Paulo, de quem foi também “colaborador e médico amado”. O padroeiro da Medicina, que
nasceu na Turquia, antiga Antioquia, exerceu a proﬁssão, foi pintor admirado e autor do Terceiro Evangelho
e do Ato dos Apóstolos da Bíblia Sagrada.
No mesmo nível de importância histórica, inscrevem-se as referências a Hipócrates, o médico ilustre
que marcou de forma indelével a história da Medicina
e em cujo nome os novos proﬁssionais, após seis anos
de curso de formação, prestam o seu juramento. Com
ele, obrigam-se a sempre exercer a nobre proﬁssão
com ética, seriedade e irrecusável respeito aos doentes, em áreas modernas e especialidades tradicionais
como Neurologia, Oftalmologia, Pneumologia, Ginecologia, Urologia, Pediatria, Ortopedia, Cardiologia e
Endocrinologia.
Como de hábito, parece-nos ainda imperiosa uma
breve referência aos grandes vultos da Medicina pátria,
a começar por Oswaldo Cruz, que promoveu a erradicação da febre amarela, responsável por tantas vítimas
na cidade do Rio de Janeiro no ﬁnal do último século.
A crédito da atuação como cientista relacionam-se,
ainda, a extinção das epidemias de varíola e da peste
bubônica, ao lado de providências que redundaram na
reforma do Código Sanitário e na modernização dos
serviços de saúde e higiene do País. Na direção do
Instituto Soroterápico Federal, a hoje admirada Fundação Oswaldo Cruz, elevou a instituição de um simples
setor de produção de vacinas à excelsa condição de
órgão também dedicado à medicina experimental e à
pesquisa, levando-a a credenciar-se ao recebimento
da Medalha de Ouro do IV Congresso Internacional de
Higiene e Demograﬁa, realizado em Berlim.
Por sua vez, o médico sanitarista e pesquisador
Carlos Chagas, um dos maiores colaboradores de
Oswaldo Cruz, promoveu, na liderança de uma equipe
na qual pontiﬁcaram Artur Neiva, Adolfo Lutz, Emílio
Ribas e Vital Brasil, a campanha de erradicação da
malária na cidade paulista de Santos, o levantamento da Carta Epidemiológica do Vale Amazônico, a
campanha contra a epidemia da gripe espanhola e a
modernização dos serviços sanitários da capital. Implementou os estudos destinados ao controle da que
seria conhecida como a doença de Chagas, a partir da
identiﬁcação do agente determinante do mal, dandolhe o nome de tripanosoma crusi, numa homenagem
a Oswaldo Cruz.
Agora, como no passado, seria indesculpável a
omissão de outros nomes notáveis da Medicina pátria
em todos os tempos, como o do Professor Euclides
de Jesus Zerbini, que, além de pioneiro da técnica
de transplante do coração em nosso continente, foi o
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idealizador e diretor do Instituto do Coração, o nosso
conhecido Incor.
Da mesma forma, o do cardiologista Adib Jatene,
seu notável aluno e mestre da cirurgia de coração, que
por duas vezes foi convocado pelo País para exercer,
com o brilho de sempre, o cargo de Ministro da Saúde.
Na especialidade de cirurgia plástica, referimo-nos ao
professor Ivo Pitanguy, a cuja clínica acorrem pacientes
de todo o mundo. Professor convidado de pelo menos
um centena de instituições, divulgou mais de oitocentos de seus trabalhos em publicações cientíﬁcas de
todo o mundo. Foi, também, o idealizador e fundador
do Curso de Especialização em Cirurgia Plástica que
diplomou cerca de meio milhar de cirurgiões em todo
o mundo.
Nesta capital, a nossa Brasília, é irrecusável a
citação do médico Aloísio Campos da Paz, fundador
da Rede Sarah de Hospitais e Cirurgião-Chefe de seu
serviço de ortopedia. Sempre defendendo a tese de
que é imprescindível tratar o doente em lugar de tãosomente cuidar da doença, o grande médico ergueu a
Rede Sarah à condição de referência máxima da especialidade em nosso País e, quiçá, em vários lugares
do mundo, principalmente na América Latina.
Além de lembrar desses ilustres médicos, eu
gostaria, também, de tecer alguns comentários sobre
as instituições federais de Ensino Superior (IFES) na
região Norte, à qual pertenço. Ali temos dez faculdades
de Medicina, sendo cinco federais, duas estaduais, uma
municipal e duas particulares. Alguns cursos, como o
da Universidade Federal do Pará, fundada em 1919
– se não estou enganado, a quarta faculdade de Medicina do País –, onde tive a honra de me formar, são
bastante tradicionais. Entretanto, a maioria das escolas
de Medicina do Norte é bastante recente: cinco dos
cursos têm apenas quatro anos ou menos.
Em 2002, 360 médicos se formaram na região.
Destes, 17 no meu Estado de Roraima. O número ainda
é pequeno, mas representa o esforço que a região tem
dedicado na criação de recursos humanos na área de
Medicina. Só para efeito de comparação, no Estado de
Minas Gerais, no mesmo ano de 2002, 1.065 pessoas concluíram o curso de Medicina, quase três vezes
mais do que toda a região Norte.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em resumo
desses breves apontamentos, que renovam a nossa
irrecusável participação em mais um dos múltiplos
eventos comemorativos do Dia do Médico, registramos que permanece válido o entendimento segundo
o qual as vitórias conquistadas, ao lado das seguras
expectativas quanto à evolução da Medicina no futuro
próximo, aumentam as esperanças de redução do so-
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frimento, do prolongamento da existência das pessoas
e da melhoria de sua qualidade de vida.
Decerto, inúmeros desaﬁos deverão ser superados, a começar pelo reconhecimento de que a própria
elevação da longevidade do homem impõe um maior
desgaste do seu organismo, no longo prazo, o que,
por sua vez, passa a demandar muito maiores e mais
atualizados cuidados médicos.
É inegável o fato de que a Medicina brasileira é,
em todo o mundo, uma das mais avançadas. Lamentamos, tão-somente, que o extraordinário avanço tecnológico que hoje observamos, capaz de conduzir a
vitoriosos tratamentos e cirurgias de alta complexidade,
corresponda a um custo ainda distante da possibilidade da grande maioria da população.
Esse é o grande desaﬁo a ser enfrentando pela
Nação brasileira, que, a despeito de ostentar inegável
liderança mundial em diferentes técnicas, serviços e
especialidades médicas, ainda convive com a exclusão
da parte mais humilde de seu povo, vitimada pelo intolerável desamparo até mesmo das mais elementares
medidas assistenciais médicas.
Por ﬁm, tomo a liberdade de deixar um especial
agradecimento aos médicos que trabalham na Região
Amazônica. E aqui quero ressaltar a presença de um
colega médico que trabalhou muito tempo na Amazônia como oﬁcial do Exército e que hoje está aqui em
Brasília, trabalhando em Sobradinho, que é o meu
amigo e colega Evaldo Carneiro, que se encontra aqui
representando o exemplo de proﬁssional da Amazônia, como é o caso do companheiro Papaléo Paes,
que exerce a medicina lá no nosso Amapá. Todos sabem que ali, distante dos grandes centros urbanos,
o médico desempenha um papel fundamental para
as comunidades. Ali o médico é visto como ponto de
referência, como alguém que pode ouvir os nossos
problemas e nos ajudar a ter uma vida melhor e com
mais qualidade.
Sr. Presidente, antes de concluir, requeiro a V. Exª
que quatro documentos, que tratam de dados sobre
a distribuição das escolas de Medicina no País, sobre
o número de matrículas nestas instituições e sobre
a situação das instituições federais de ensino superior na Amazônia, sejam parte integrante deste meu
pronunciamento. Na verdade, são três notas técnicas
produzidas pela Consultoria do Senado sobre as quais
eu gostaria muito que o Conselho Federal de Medicina
reﬂetisse, para que pudéssemos discutir de maneira
bem profunda o que eu chamaria de uma geopolítica
da nossa Medicina no País.
E eu gostaria até de resumir aqui dados de 2002,
com referência a número de escolas e a números de
formando por região. Por exemplo, como eu disse,
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na região Norte, temos hoje dez escolas. Na verdade, dessas dez, apenas quatro ainda estão formando
médicos. No Centro-Oeste temos dez escolas; no Nordeste, 21; no Sudeste, 61 escolas; no Sul, 25 escolas.
Se somarmos o número de pessoas que se graduam
nessas escolas, teremos, no Norte, no Centro-Oeste
e no Nordeste, no ano de 2002, 1.961 médicos formados, enquanto que no Sul e no Sudeste, no ano de
2002, 6.425 médicos.
Isso mostra, Srs. Presidentes do Senado e do
Conselho Federal de Medicina, como a má distribuição dos cursos de Medicina pode levar, efetivamente,
a termos uma inadequada presença dos médicos nas
regiões mais carentes deste País. E não pensem aqui
os ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da
TV Senado que é somente nas regiões Norte e Nordeste que existe, por exemplo, município sem médico.
Até na região Sudeste temos municípios sem médicos.
E a culpa não é somente da distribuição inadequada
das escolas de Medicina, mas também da falta de incentivo que os poderes públicos dão para que o médico possa se descolar para uma cidade do interior
da Amazônia, da fronteira da Amazônia, para poder
realmente ali exercer a sua proﬁssão.
Eu não poderia ﬁnalizar sem prestar uma homenagem a alguns dos proﬁssionais do meu Estado. In
memoriam, eu gostaria de prestar homenagem ao Dr.
Sílvio Botelho e ao Dr. Francisco Elesbão, que foram
meus professores na prática. Ainda como acadêmico,
quando ia passar as férias na minha cidade de Boa
Vista, mais para namorar do que para trabalhar, acabava mais trabalhando do que namorando, porque era
chamado para ajudá-los de alguma forma, até mesmo
instrumentando uma cirurgia, o que me foi muito útil.
Quero prestar homenagem ao médico que está
há mais tempo em atividade em Roraima, de CRM nº
6, o Dr. Jamil José de Sales. Ele é um mineiro que foi
para Roraima, apaixonou-se por aquela terra e dedicou
toda a sua vida a bem atender as pessoas, chegando até, por imprudência com ele mesmo, a ter lesões
radiológicas na mão para fazer correção, embaixo do
aparelho de raio-x, de fraturas que ele não poderia fazer de outra maneira. Quero homenagear outros dois
médicos: o Dr. Alceste Madeira, CRM nº 19, atualmente
Deputado Federal, e o Dr. Hélio Macêdo, meu colega
de turma, CRM nº 27. O meu CRM é o 18. Sou, portanto, o segundo médico mais antigo de Roraima, em
função de ter me formado cedo. Obviamente, tenho a
honra de ainda estar inscrito no Conselho, pagando
anuidade, embora não exercendo mais a proﬁssão
como gostaria de fazer.
Então, são essas as homenagens que gostaria
de prestar, deixando esses documentos nas mãos do
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nosso Presidente do Conselho Federal de Medicina,
para que possam servir de reﬂexão para que possamos, efetivamente, fazer com que, além de apontar as
realidades cruéis que o médico enfrenta para exercer
a Medicina, seja na questão salarial, seja na questão
do ambiente do trabalho, seja na questão dos meios
de trabalho.
Hoje mesmo, por coincidência, o Jornal DFTV
estava mostrando a realidade de alguns hospitais
no Distrito Federal, que não são diferentes em todo
o Brasil.
Um colega disse-me que, hoje em dia, quem
aceita ser Secretário de Saúde está praticamente
cometendo um suicídio, porque comandar uma área
médica, como diretor de hospital ou como Secretário
de Saúde, é uma diﬁculdade imensa.
Saúdo o Diretor do Serviço de Assistência Médica do Senado Federal, que tem sido muito atencioso
conosco.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, concedo um
aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, nobre Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Presidentes dos
Conselhos Regionais de Medicina presentes, Dr. Paulo Ramalho, em nome de quem cumprimento todos os
médicos não somente do Distrito Federal, mas os que
assistem às duas Casas do Congresso Nacional, na
pessoa do Senador Mozarildo Cavalcanti estendo-lhes
as homenagens pela passagem do Dia do Médico. V. Exª
é, com certeza, um dos Senadores mais atuantes, mais
presentes, sempre abordando as questões da nossa
Amazônia Legal, região em que incluo o meu querido
Estado do Tocantins. Transmito os cumprimentos da
Bancada do Tocantins aos Senadores Antonio Carlos
Magalhães, Augusto Botelho, Mão Santa, a V. Exª, autor
do requerimento, aos Senadores Papaléo Paes e Tião
Viana – todos médicos, embora alguns não estejam
exercendo a proﬁssão. Mas V. Exª, Senador Mozarildo,
exerce, sim, a Medicina neste plenário, demonstrando a
preocupação de homem público com o médico que atua
nos locais em que as diﬁculdades são maiores, em que
as condições são mínimas e precárias, com alto índice
de pobreza e elevado índice de mortalidade infantil, além
de menor quantidade de equipamentos, de laboratórios,
de centros de pesquisa. Portanto, na pessoa de V. Exª,
homenageio todos os médicos que atuam no País inteiro, mais notadamente em nossa Amazônia Legal. Cito
também como proﬁssional da saúde a Senadora Heloísa Helena, enfermeira, portanto envolvida com a área
da saúde, e todos os outros colegas que conhecem,
abordam e tratam dessas questões. Senador Mozarildo
Cavalcanti, concordo com V. Exª quando constata, com
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números, as condições precárias, as diﬁculdades que
temos na formação de nossos jovens, na formação de
médicos de nossa região. São duas questões: a primeira
diz respeito à diﬁculdade que enfrentamos, de termos
médicos em nossa região; e a segunda refere-se à formação de médicos em nossos centros universitários.
O meu Estado, jovem, teve a contribuição de V. Exª
na criação da Universidade Federal do Tocantins, que
tem um curso já aprovado, mas ainda não implantado
– estamos na expectativa. Quanto aos outros cursos,
Senador Mozarildo Cavalcanti, temos em Araguaína o
Itpac, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos,
um curso privado para o qual os estudantes não conseguem bolsa de estudo – a maioria deles passa no vestibular e não consegue concluir o curso. É uma diﬁculdade
grande. Temos ainda o curso do Fiespen, Faculdades
Integradas de Ensino Superior de Porto Nacional, uma
iniciativa do Município de Porto Nacional que está funcionando. Há também a Universidade Regional de Gurupi,
que também já tem o curso de Medicina. Estendo meus
cumprimentos a todos os estudantes, aos professores
e àqueles que estão tendo essa iniciativa. Parabenizo
V. Exª, que nunca deixou de ser médico nesta Casa
e que não deixa de ser, sem dúvida alguma, um dos
mais competentes e assíduos Senadores. Presta V. Exª
hoje esta importante homenagem, a qual peço aos Srs.
médicos presentes que estendam aos seus colegas de
proﬁssão de todos os Estados. Por último, Senador Mozarildo Cavalcanti, registro que uma vez ouvi de minha
ﬁlha, antes dela concluir o Segundo Grau: “Será que
perdi o meu pai para a vida pública, porque o encontro
tão pouco?” Ela hoje está cursando do terceiro para o
quarto ano de Medicina. Há dias, constatando que ela
passa os ﬁnais de semana inteiros numa biblioteca e
vive atrás de uma tela de computador e de livros e mais
livros – inclusive ﬁquei preocupado com o peso desses
livros – e sabendo que ela tende a cursar neurocirurgia,
pois ela já falou que depois dos seis anos de curso, talvez estude por mais seis anos, concluí dizendo: “talvez
eu tenha perdido a minha ﬁlha para a Medicina”. No entanto, ﬁco feliz, porque sei que ela está abraçando uma
das mais difíceis carreiras, mas é pelas mãos de Deus
que cada um cumpre o seu destino. Sem dúvida, toda
a população tem uma grande admiração, uma grande
estima e um grande respeito pela proﬁssão de médico.
Manifesto os meus cumprimentos a todos os médicos
e a V. Exª por este requerimento e por esta importante
homenagem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agradeço a V. Exª o aparte. V. Exª é de um Estado novo,
como Amapá e Roraima. Logicamente, o Estado do Tocantins é muito mais desenvolvido por várias razões, mas
apresenta, como o nosso, as diﬁculdades de contar com
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a presença de proﬁssionais adequados para realmente
deslanchar um curso de Medicina. Se ﬁzéssemos um
grande mutirão com as grandes universidades do Brasil,
destinando um pequeno período a cada semestre para
semearem o saber nessas regiões longínquas como Roraima, tenho certeza de que mudaríamos muito o País.
Sou uma pessoa que tem muita fé e acredito que, juntos, nós médicos podemos mudar essa realidade e fazer
com que possamos continuar nos orgulhando de sermos
médicos e de fazer o bem, podendo colaborar para que
este País seja cada vez melhor.
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Encerro registrando a colaboração que tive do Presidente do Conselho Regional de Medicina do meu Estado, Dr. Iran, que me forneceu inúmeros dados. Abraço
também todos os colegas de Roraima nesta data.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Convidamos para fazer parte da mesa o Exmo. Sr.
Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, Dr.
Arnaldo Bernardino Alves. (Pausa.)
Concedo a palavra, de imediato, ao nobre Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar minhas
palavras, cumprimento o Presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Edson Andrade; o Presidente
do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais,
em nome de quem faço a minha saudação a todos
os demais Presidentes dos Conselhos Regionais de
Medicina, Dr. Geraldo Guedes. Registro ainda a presença honrosa do Dr. Arnaldo Bernardino, Secretário
de Saúde do Distrito Federal.
É uma honra muito grande prestar esta homenagem a todos os médicos do nosso País, tendo presentes várias autoridades médicas e não médicas, que
estão prestigiando este momento e abrilhantando esta
homenagem que partiu de um requerimento encabeçado pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, acompanhado
pelos demais Senadores e aprovado em plenário.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Prometo que, ao exercer a arte de curar,
mostrar-me-ei sempre ﬁel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando
no interior dos lares, meus olhos serão cegos,
minha língua calará os segredos que me forem
revelados, o que terei como preceito de honra.
Nunca me servirei da proﬁssão para corromper
os costumes ou favorecer o crime.
Acabo de pronunciar um trecho do Juramento de
Hipócrates, juramento que pronunciei na minha formatura como médico e que pronunciam todos os estudantes
de Medicina, quando, repletos de nostalgia, abandonam
os bancos da universidade e ingressam, com esperança e determinação, na nobre arte da cura.
Recorro a Hipócrates como marco inicial para esta
sincera homenagem que hoje presto a meus colegas
de proﬁssão, os médicos, cujo dia comemora-se em
18 de outubro, portanto, hoje.
A comemoração do Dia do Médico é uma forma
singela de homenagear um proﬁssional que tem na
cura dos males e das doenças a razão de sua vida e
que reconhece, por meio de um simples olhar, a dor e
o sofrimento do próximo.
Ser médico, no entanto, é não se conformar com
a dor e com o sofrimento. Ser médico é buscar todas as
alternativas possíveis para alcançar a cura, respeitando
os preceitos da ciência e tendo como foco a dignidade
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do paciente. Ser médico é nunca desistir; é acreditar
que, enquanto há vida, sempre haverá esperança.
Hoje, eu gostaria de homenagear todos os médicos brasileiros, sobretudo aqueles que exercem sua
arte nas cidades mais distantes e isoladas deste País.
Cabe a eles a belíssima missão de levar vida e esperança às populações mais carentes, historicamente
as mais esquecidas.
Nessas localidades, o médico é mais do que um
proﬁssional da Medicina: é o melhor amigo, quando o
paciente precisa de um amigo; é conselheiro, quando ele necessita de um conselho. Enﬁm, o médico é
presença ativa na sociedade local e possui uma importância tamanha que torna difícil descrevê-la com
simples palavras.
Comemorar o Dia do Médico, Sr. Presidente, é
também descrever sua situação proﬁssional no Brasil.
Para tal, baseio-me na pesquisa intitulada “O Médico
e o seu Trabalho: Aspectos Metodológicos e Resultados do Brasil”, realizada pelo Conselho Federal de
Medicina.
O número de médicos brasileiros aumentou de
pouco mais de 183 mil, em 1996, para 235 mil, em 2003.
O maior problema é que a concentração de proﬁssionais nos grandes centros continua a existir. No Amapá,
Estado que tenho a honra de representar nesta Casa,
existem apenas 254 médicos contra quase 70 mil no
Estado de São Paulo!
Essa situação é reﬂexo da concentração das
principais instituições de ensino médico no Sul e Sudeste do País. É lastimável que as regiões historicamente mais carentes de proﬁssionais sejam aquelas
que menos formem médicos.
O Senador Mozarildo Cavalcanti, ainda há pouco, nos forneceu dados importantíssimos quanto ao
número de médicos formados no ano de 2002. Realmente mostram um contraste muito grande das nossas regiões Nordeste e Norte quanto à necessidade
de médico.
Quero aqui, Sr. Presidente do Conselho Federal
de Medicina, alertar V. Sª, como Presidente dessa grande instituição do Brasil, que há necessidade premente
de uma faculdade de Medicina no Estado do Amapá.
Na última campanha, da qual participei, vimos muitos
candidatos terem como promessa a sua interferência,
a sua vontade política de levar para o Amapá uma faculdade de Medicina. Temos a Universidade Federal
do Amapá, mas em nível estadual não temos nenhuma instituição de ensino de terceiro grau. Todavia, observamos que há um interesse, uma boa vontade do
Governador do Estado, um homem muito voluntarioso, determinado, em levar ao Amapá uma faculdade
de Medicina. Logicamente, ele entregou esse traba-
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lho nas mãos de alguns técnicos para que pudessem
começar esse movimento de tentativa de realizar um
grande sonho de todos nós.
Sr. Presidente, durante a evolução desses trabalhos, percebi que estavam nos apresentando uma
grade curricular humilhante para o Estado do Amapá.
Na oportunidade, até emocionado quando vi aquilo,
para rejeitar aquela medida, eu disse: se esta grade
curricular for aquela da nossa futura faculdade de Medicina, com todo o respeito, vamos formar agentes de
saúde qualiﬁcados em terceiro grau.
Peço aqui que o Conselho Federal de Medicina
ﬁque atento para que a criação de certas faculdades
de Medicina não se concretize se elas realmente não
vierem a preencher uma necessidade absoluta deste
País. Vou dar nota 10 para o Brasil na área médica, na
área da ciência. Nunca ﬁcamos atrasados do restante
do mundo e por isso não podemos admitir que tais atitudes venham a se concretizar. Por quê? Porque ouvi
uma frase ou algumas palavras que lamentei profundamente e que signiﬁcavam o seguinte: “Se nós tivermos uma grade curricular normal como todo o País,
as pessoas vêm de fora, se formam no Amapá e vão
embora para os seus Estados; se mantivermos esta
aqui, eles serão obrigados a ﬁcar no Amapá”. Por que
o Amapá? Nem imaginam o Amapá na área da Medicina. O Amapá tem uma Medicina bastante evoluída.
Há um neurocirurgião aqui presente a quem informo
que temos grandes neurocirurgiões lá no Amapá; temos
proﬁssionais para cirurgias cardíacas; enﬁm, temos
que manter a qualidade da nossa Medicina no Estado
do Amapá. Então o que deveria ser feito? O Governo
Federal deveria assumir a sua responsabilidade de
investir na universidade federal que já temos lá, patrocinar a capacitação dos proﬁssionais que irão ou que
iriam ministrar seus ensinamentos na futura faculdade
de Medicina; e daí, no tempo adequado, teríamos um
processo digno para um Estado novo, para um Estado
que quer crescer, que precisa, sim, de proﬁssionais
na área da saúde, principalmente na área médica,
uma vez que já temos lá uma boa formação na área
de enfermagem e em outras áreas da saúde. Quero
deixar este registro porque o meu Estado merece uma
Medicina de qualidade, merece que tenhamos uma
assistência, mesmo que com uma demora de alguns
anos, digna para o nosso povo.
Continuo a falar sobre a pesquisa, Sr. Presidente.
A maioria dos médicos brasileiros, cerca de
70%, declarou trabalhar no setor público. Esse número seria muito bom se 82,5% dos entrevistados
não houvessem declarado exercer duas ou mais
atividades na área médica. Isso ocorre porque o se-
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tor público remunera muito mal os nossos médicos,
tornando praticamente impossível que sobrevivam
exclusivamente de seu emprego público. Para o seu
sustento, bem como o de sua família, 52% dos médicos exercem a atividade de plantão. Ótimo seria para
a saúde pública se essa realidade não se devesse à
deterioração do nível de renda dos proﬁssionais. Tantos plantões contribuem para o desgaste do médico
e, conseqüentemente, para o aumento do estresse e
para a queda do nível da Medicina praticada. Além
da baixa remuneração, os médicos do setor público
carecem de condições adequadas de trabalho. Faltam
medicamentos, além de instalações e equipamentos
apropriados, o que praticamente inviabiliza o exercício de uma Medicina condizente com as inúmeras
necessidades da nossa população.
Para mudar essa realidade é preciso formular
políticas públicas sérias e eﬁcazes que assegurem,
ao mesmo tempo, melhores condições de trabalho e
melhor remuneração para os médicos da rede pública.
Só assim garantiremos a qualidade do atendimento e
evitaremos um êxodo de proﬁssionais para a iniciativa
privada, o que só fará piorar as condições da saúde
pública no Brasil.
Ademais, é preciso delimitar com precisão o campo de atuação do médico. Nesse sentido, tramita nesta
Casa o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2002, que
trata do ato médico. É espantoso que ainda não exista
na legislação nacional um dispositivo que regulamente a proﬁssão de médico, a exemplo do que já ocorre
com outras proﬁssões da área de saúde.
A tramitação do PLS nº 25 tem sido marcada
por muita discussão e polêmica, uma vez que outras
categorias vêm mostrando preocupação quanto à
possível invasão de sua competência proﬁssional por
parte dos médicos.
Sem entrar no mérito do debate, creio que precisamos discutir melhor a questão do ato médico de
forma a gerar o mínimo possível de suscetibilidades,
garantindo uma legislação que harmonize os interesses de todas as partes envolvidas.
Delimitar o campo de atuação dos médicos é
vital, porque, além de garantir as prerrogativas inerentes à proﬁssão, assegura à população um atendimento de qualidade, sempre realizado pelo proﬁssional adequado.
No entanto, é também necessário garantir a interdisciplinaridade entre as diversas proﬁssões da área
de saúde, resguardando-as de possíveis invasões de
competência. Dessa forma, estaremos reforçando o
conceito de equipe de saúde, integrada por proﬁssionais das diversas áreas aﬁns.
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Reaﬁrmo que precisamos discutir de forma mais
ampla e minuciosa o PLS nº 25. Devemos expandir o
debate para além das categorias proﬁssionais de modo
a alcançarmos uma proposta que seja a melhor para a
nossa população, especialmente a mais carente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a melhor
homenagem que podemos prestar aos nossos médicos, por ocasião do seu dia, é nosso compromisso em
priorizar a saúde pública, garantindo-lhes melhores
condições de trabalho e de remuneração.
É preciso reaparelhar hospitais e postos de saúde.
Mas isso não é o bastante! Precisamos assegurar aos
médicos do setor público uma política salarial justa, que
permita ao proﬁssional trabalhar em regime de dedicação exclusiva, evitando, como disse anteriormente,
o êxodo para a iniciativa privada.
Assim, estaremos garantindo à nossa população
o acesso a uma saúde de qualidade, com proﬁssionais competentes, infra-estrutura adequada e meios
avançados de diagnóstico.
Concluo minha homenagem aos médicos com
um trecho da oração de Maimônides, médico e ﬁlósofo
judeu, nascido na Espanha, exemplo de virtude para
todos nós, médicos.
Ó Deus, enche minha alma de amor por
minha arte e por todas as criaturas. Que eu
não admita que a ganância e o afã de glória
me inﬂuenciem no exercício da minha arte.
(...) Mantém a força do meu coração para que
esteja sempre pronto a servir ao pobre e ao
rico, ao amigo e ao inimigo, ao bom e ao mau.
Faz com que não veja no homem mais do que
aquele que sofre.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador
Mão Santa, nobre Colega médico do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, que ora preside esta sessão,
Srªs e Srs. Senadores, autoridades e lideranças médicas – não vou citar nomes porque poderia esquecer
alguns, o que, mesmo involuntariamente, seria imperdoável –, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que
assistem a esta sessão pelo sistema de comunicação
do Senado Federal.
Estamos aqui e, como Deus é o princípio de
tudo, preﬁro começar falando de Sua Palavra. No Li-
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vro do Eclesiástico, lê-se em “Médicos e Medicinas”,
Capítulo 38:
Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou.
Toda a medicina provém de Deus e ele
recebe presentes do rei:
A ciência do médico o eleva em honra;
ele é admirado na presença dos grandes.
O Senhor fez a terra produzir os medicamentos; o homem sensato não os despreza.
Uma espécie de madeira não adoçou
o amargor da água? Essa virtude chegou ao
conhecimento dos homens.
O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas; e
dela se serve para acalmar as dores e curálas; o farmacêutico faz misturas agradáveis,
compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se
estenda sobre a face da terra.
Meu ﬁlho, se estiveres doente não te
descuides de ti, mas ora ao Senhor, que te
curará.
Afasta-te do pecado, reergue as mãos e
puriﬁca teu coração de todo o pecado.
Oferece um incenso suave e uma lembrança de ﬂor de farinha; faze a oblação de
uma vítima gorda.
Em seguida dá lugar ao médico, pois ele
foi criado por Deus; que ele não te deixe, pois
sua arte te é necessária.
Virá um tempo em que cairás nas mãos
deles.
E eles mesmos rogarão ao Senhor que
mande por meio deles o alívio e a saúde (ao
doente) segundo a ﬁnalidade de sua vida.
A proﬁssão de médico é divina. Aqui já se citou
Lucas, que curou a mãe de Pedro de uma febre, que
a acompanhou até o sacrifício ﬁnal de seu ﬁlho, que,
por destinação, também foi sacriﬁcado.
Estamos aqui, nesta Casa, da qual, sem dúvida
nenhuma, o maior líder foi Moisés, que aceitou a missão
difícil de libertar o povo de Deus. Ele acreditou na sua
destinação. Não quis saber se o Faraó tinha exército;
se havia o Mar Vermelho, o deserto, a seca, a fome
ou o bezerro de ouro. Mas, o mano Moisés fraquejou e
quis desistir. Atentai bem para isto: a caminhada dele
foi mais longa do que a nossa. Foram 40 anos, e ele
quis desistir, mas ouviu a voz de Deus, que lhe disse:
“Procure os mais velhos, os de maior experiência, e
eles lhe ajudarão a carregar o fardo do povo.” Então
nasceu a idéia do Senado, melhorado na Grécia, na
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Itália, na França, e aqui simbolizado, em 181 anos,
em Rui Barbosa.
O primeiro Senado do nosso País, Senador Mozarildo, era formado por 42 brasileiros; não havia portugueses e só dois médicos. A maioria dos Senadores
daquela época, mais de vinte, era da Justiça. Esse
pessoal veio ao longo do tempo fazendo leis boas para
eles. Eram mais de vinte magistrados. Havia também
dez militares, sete sacerdotes, um fazendeiro e um
homem do campo.
Quis Deus, neste exato momento, representando
toda a história, toda a sabedoria, que aqui chegasse
o grande estadista, o nosso Presidente José Sarney,
que traduz – um quadro vale por dez mil palavras – a
grandeza desta Casa. Nenhum brasileiro hoje excede
a vida de grandeza e o exemplo de Sarney. Eu diria
que a paz desejada por São Francisco – “Senhor,
faça-me um instrumento de vossa paz...” –, a paz que
temos no Brasil foi alcançada graças à paciência, moderação e inteligência de nosso Presidente, Senador
José Sarney.
Este é o Senado. Hoje a quantidade de Senadores médicos é maior do que aqueles dois há 180 anos,
e com uma presença muito marcante. Foram citados
Senadores e alguns usaram da palavra.
Mas quis Deus que chegasse o Presidente José
Sarney, que nos inspira. Certa vez, ouvi S. Exª dizer
que “a Pátria começa em Pinheiros, no meu Maranhão”.
A minha começa no meu Piauí.
Serei breve, pois sou cirurgião – um só aqui.
Para que tenhamos auto-estima, mantendo o amor e
a crença em nossa proﬁssão, devemos lembrar Juscelino Kubitschek, a que ninguém excedeu, que esteve
aqui e foi exemplo em todo lugar.
O Piauí, lugar abençoado, é um Estado diferente.
Neste País, vivemos a primeira experiência não democrática na ditadura civil de Vargas. Da ditadura militar nós nos libertamos graças à inteligência do então
Presidente da República, Senador José Sarney, que
soube fazer uma transição na paz, diferentemente de
outros países. Vargas colocou interventor militar em
todo o País. Todos eram tenentes. O Piauí é diferente. Somos diferentes. Nós ﬁzemos este País grandão.
Chegou D. João VI e disse: “Filho, ﬁca aí com o sul,
que vou ﬁcar com o norte”. Não ﬁcou. Fomos nós os
primeiros a ir à luta em batalha sangrenta. No norte
ﬁcaria o Maranhão, que seria ligado a Portugal. Nós
não deixamos. Quando olharem esse mapa grande,
respeitem a coragem do bravo homem do Piauí na
batalha sangrenta do Jenipapo. Os baianos ﬁzeram
uma batalha também, mas depois, em julho. A nossa
foi em março. Fomos os primeiros que chegaram à luta.
E assim se sucede. Atentai bem!
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Também nos insurgimos contra Getúlio: nos livramos logo do interventor militar, Landri Sales. E Deus
nos abençoou, deixando como interventor um médico: Leônidas Melo, piauiense de Barras, que estudou
Pneumologia no Rio de Janeiro e foi para lá. E lá ﬁcou.
Foi interventor médico, por isso a Medicina do Piauí
é avançada, e muito. Somos um dos poucos Estados
brasileiros que fazem transplante de coração, não de
brincadeira, mas com êxito. O interventor era médico
de grande visão e implantou, com sua inteligência, um
hospital, o Getúlio Vargas, um ícone. Assim foi que
nasceu uma ponte com os norte-americanos. Como
médico, orgulho-me do meu Estado, que tem uma das
medicinas mais avançadas.
Teresina tinha uma universidade federal. Deus me
permitiu governar o Estado e criar uma universidade
estadual. Hoje, há também uma universidade privada.
Portanto, existem três faculdades de Medicina na capital. Na área de transplante cardíaco, somos o segundo
Estado do Nordeste.
A inﬂuência foi tão grande que, como Juscelino,
que governou muito bem este País, vários foram os
governadores médicos do Piauí. Quis Deus estar aqui
o grande Senador Heráclito Fortes, que não é médico,
mas fez muito pela Medicina. S. Exª deu início às obras
de um pronto-socorro com um sonho, com um ideal
– talvez o melhor –, quando foi prefeito de Teresina, em
1988. Infelizmente ainda hoje as obras estão paradas,
e os governos não conseguem terminá-las.
O Estado do Piauí contou com o primeiro médico,
um português, em 1803. E sucederam-se mais médicos governadores. Em 1873, governou Pedro Afonso
Ferreira, e Dr. Leônidas Melo foi o interventor; depois,
veio um brilhante cirurgião, Dr. José da Rocha Furtado, com curso no Rio de Janeiro; Dr. Tibério Barbosa
Nunes, também formado no Rio de Janeiro, foi prefeito
de Floriano e Governador; Dr. Dirceu Mendes Arcoverde, que tombou aqui nesta tribuna – Presidente José
Sarney, daí eu sempre usar esta tribuna. Ele tombou
aqui quando fazia o primeiro discurso como Senador
da República. Fazendo o quê? Um homem obstinado,
santo, virtuoso. Nenhum Governador do Piauí tinha
mais virtudes do que Dirceu. Atentai bem: durante o
período ditatorial, a primeira missão dele foi defender
a saúde do governo militar. Sendo ele um homem tão
sério, como seria difícil! Devido ao esforço, ele tombou aqui durante seu primeiro discurso. Teve um derrame, mas deixou para o Piauí o grande exemplo de
probidade. Seu irmão, Valdir Arcoverde, foi Ministro da
Saúde, e exerceu a proﬁssão no Rio Grande do Sul.
Era uma família ilustre.
Outros médicos do Piauí foram Senadores, como
Dr. Lucídio Portella Nunes, homem austero, correto, de
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grande dignidade, ﬁsiologista, irmão de Petrônio Portella, sem dúvida alguma, o maior político da história
do Piauí e um dos artíﬁces da redemocratização sem
tiros, sem truculências, sem balas.
E Deus, em Sua bondade e generosidade, permitiu-me governar o Piauí por seis anos, dez meses
e seis dias, até que me tomaram o poder. Mas, Sr.
Presidente José Sarney, nunca conseguiram retirar
Adalgisa e a mim dos corações dos pobres do Piauí.
Essa é a verdade.
E aqui trouxe, a ﬁm de simbolizar a grandeza da
história da Medicina do Piauí, o Dr. Francisco Ramos.
São muitos, não poderia trazer todos. Reconheço que
não possuo muitos méritos. Meu avô foi o homem mais
rico do Estado do Piauí. Possuía dois navios, Senador
Mozarildo Cavalcanti. Não conheci ninguém que possuísse dois navios, Senador Heráclito Fortes. Chegou
a possuir fábricas no Sul. Portanto, tive todas as condições de estudar, nunca me faltou oportunidade. Mas
Francisco Ramos foi homem da região valenciana de
Petrônio Portella, mas homem da enxada, do campo,
de tirar leite da vaca, e saiu por aí lutando e lutando.
Não sei como ele pulou do interior do sertão, de Valência, e saiu por aí, com pai vaqueiro. Tinha nome de
Zé perigoso. Ele saiu lutando, por Teresina e Rio de
Janeiro, como pedreiro auxiliar, assistente. Senador
Mozarildo, ele foi à Alemanha, tornou-se neurocirurgião,
o primeiro neurocirurgião do Piauí. O Hospital Getúlio
Vargas, que fora criado por Leônidas Melo, que é um
ícone do sistema de saúde da região, ele talvez tenha
sido o que mais tempo o dirigiu. Alberto Silva, que governou por duas vezes aquele Estado, foi diretor do
hospital e eu também.
Senador Heráclito Fortes, aquele pronto-socorro
com que V. Exª sonhou ainda está parado, mostrando
a incompetência, a inapetência, o desapreço dos políticos do Brasil. Quero dizer-lhe que Francisco Ramos
fez, mais por gratidão, um pronto-socorro em 14 meses,
com 150 leitos, salas de cirurgia, sala de queimados,
UTI, etc. E a obra que V. Exª começou, Senador Heráclito Fortes, está lá, parada, há quase 14 anos. Então,
essa é uma hora para sensibilizar o Brasil, o Governo,
o PT, a prefeitura para terminá-la.
Aqui está uma homenagem, sobretudo porque
ele acaba de lançar um livro que diz tudo isso, com
muita grandeza. Nem a síntese das sínteses, eu não
quis cansá-los sobre a história do Hospital Getúlio Vargas, construído na ditadura, mas ele é tão arrojado,
tão lutador que passou para a história da Medicina do
Piauí. Trata-se de uma das melhores obras sobre a
medicina hoje no Brasil.
Lembro ao Presidente Senador José Sarney,
que é um intelectual, a nossa Academia de Letras do
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Piauí e o médico e intelectual Francisco Ramos, que
se consagra pela sua bela passagem pela medicina,
fundador da Faculdade de Medicina Federal fundador
da Faculdade de Medicina do Estado e outros serviços
de saúde no Estado do Piauí.
O que queríamos mostrar é o orgulho. E aí está a
importância de ser médico, como Juscelino Kubitschek,
médico ligado à política, não era do Piauí, porque a deﬁnição de saúde não é a ausência de enfermidade ou
de doença, mas o completo bem-estar mental, físico e
social. Vê-se a necessidade de combater o pauperismo,
a miséria, o desemprego, a fome e a injustiça social. É
disto que nos buscamos aproximar: o bem-estar social.
Poderíamos fazer muita mais, como eu o fazia, numa
sala de cirurgia de uma Santa Casa de Misericórdia,
com essas mãos guiadas por Deus, salvando um aqui,
outro acolá. Não nos encanta o poder pelo poder, mas
como um instrumento para fazer o bem e servir. Essa é
a nossa virtude de médico. Entro, para valer, não com
o meu exemplo, mas com o de Juscelino.
Agora, vou contar a minha vida. Já cirurgião, fui
para o Piauí porque quis. Deus foi muito bom para
mim, pois comigo aconteceu o inverso: só conheci
esse negócio de desemprego como político. Deus foi
tão bom comigo, que havia ﬁla de emprego para eu
escolher. De repente, a gente se envolve na política.
Médico, muito novo, encontrei o Presidente Sarney
na região do Parnaíba no começo dos anos 70, lá no
Igaraçu, no Cabano. Ele, nos anos 70. Se ele é charmoso hoje, já pensou nos anos 70? Parecia o Clark
Gable. Aí eu, ali, médico; ele trabalhando, buscando
voto no Maranhão, nos Aiarós, na Tutóia, no Barro
Duro. Foi lá que eu recebi esse apelido, Mão Santa,
no Maranhão. E Parnaíba maior. Ele, com grandes
amigos lá, empresários da cera, grandes amizades
que sempre teve. Quis Deus recentemente que ele
recebesse o título de nossa cidade pela amizade que
tinha à cidade, pelos serviços de cidadão. E eu, Papaléo, encontrei-o nos anos 70 candidato a Deputado
Federal, descansando das suas excursões no norte
do Maranhão. Então, esta é a luta. De repente, inspirado por ele, sei que entrei nessa confusão. Eu, dedicado, fui um cirurgião muito bom, podia fazer curso
fora; fazia; ia pelo Brasil e pelo mundo, todos os anos.
Mas fui ﬁcando híbrido: meio médico, meu político e,
depois, nessa confusão. De repente, Papaléo e Heráclito, elegeram-me prefeito de Parnaíba. Presidente
Sarney, de madrugada, eu me virava: pronto. E agora?
Estava tão bom: era cirurgião, todo ano férias, viajava no mundo. Como é que fui entrar fria? Cirurgião é
aquele templo de trabalho que é uma sala de cirurgia.
E agora vou me lascar. Mas Einstein – recordei aqui
no Dia do Professor – disse, Presidente Sarney, que
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educação é aquilo que a gente esquece da escola.
Fica a disciplina e o aprender a estudar. Comecei a
estudar Administração. Minha Adalgisa dormia e eu
estudava um livro complicado de Henry Fayol, e pensava: “Vou me lascar. Não sei para que entrei nessa
fria.” Foi chegando o dia da posse. De madrugada,
minha mulher ﬁcava na cama e eu estudava. Peguei
um livro de capa amarela, de Taylor, o mago da Administração. Lá estava escrito que administrar é fácil.
Dava como exemplo o trabalho do cirurgião. Então
eu respirei aliviado. Para administrar precisa-se trabalhar em equipe – e é isso que faz o cirurgião. Para
administrar tem-se que prever – e o cirurgião faz o
diagnóstico. Para administrar tem-se que ter decisão,
coragem, noção de tempo, saber quanto tempo vai
levar para começar e terminar. Assim, fui acreditando
em mim, a partir do exemplo do cirurgião. Já andei
muito e agora estou aqui.
O cirurgião tem estas características: trabalho em
equipe, decisão, coragem, arrojo e determinação para
vencer as diﬁculdades. Segundo Henry Fayol, planejar
é dar coordenadas, é fazer o controle. O pré-operatório
é isso. Estamos fazendo ligeiro. O operação é a obra,
o controle é o pós-operatório.
Para onde formos levaremos a nossa formação.
Eu a trago e agora estou aqui. Estou agradecido.
O homem que mais me encantou – não foi V. Exª,
Senador José Sarney, que encanta muito – foi Simon
Bolívar. Eu sou apaixonado por Simon Bolívar. Sei
que existe Che Guevara e Juscelino Kubitschek, que
também eram médicos, mas sou admirador de Simon
Bolívar. Quando D. João VI sugeriu a seu ﬁlho que
pusesse a coroa antes que um aventureiro o ﬁzesse
referia-se a Simon Bolívar. Ele vinha libertar o Brasil.
Era um aventureiro, aos 24 anos.
Quando estive na Venezuela, soube que ele foi
soldado, cabo, capitão, general, comandante-em-chefe, brigadeiro, presidente, ditador, um libertador! Mas
jamais abdicaria do título de bom cidadão.
Deus me proporcionou muitos títulos, mas eu jamais abdicarei da condição de membro da classe médica. Considero a Medicina a mais bela das ciências e
o médico, o grande benfeitor da humanidade.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs Senadores, estamos aqui homenageando os médicos brasileiros, em uma sessão de
caráter suprapartidário. Mas ao perceber a ausência
de dois companheiros meus, que estavam inscritos
e por motivos plenamente justiﬁcados não puderam
comparecer, resolvi correr o risco do improviso.
Sem ser médico ou hipocondríaco, Sr. Presidente,
e tendo um tratamento cerimonioso, embora altamente respeitoso, com a classe médica, quero que todos
compreendam este improviso.
Tenho uma admiração profunda de quem vem
de uma cidade pequena e que nasceu, como disse o
Senador Mão Santa, em uma época em que um Governador – para mim já ex-Governador, porque quando
nasci já havia deixado o Governo –, que era médico,
resolveu fazer em Teresina o maior centro de saúde de
toda a Região Nordeste. Criticado por muitos à época
pela audácia e chamado de elefante branco, o Hospital Getúlio Vargas foi, por muito tempo, considerado
monstrengo, ocioso, desproporcional para o tamanho
da pequena Teresina.
Mas o hospital se transformou para nós em um
centro de referência e também a possibilidade de conviver com valores novos da medicina nacional que se
formavam, não só os piauienses, como cearenses,
maranhenses e paraenses, que aportaram em Teresina na esperança de ali, com a oportunidade daquele
gigantesco hospital, desenvolver o seu aprendizado.
Quando falei em improviso, uma coisa me tranqüiliza. O grande sucesso da Medicina é exatamente
o improviso: o improviso das UTIs, das emergências,
daqueles que praticam a medicina nas cidades do
interior sem recursos e sem condições, em que vai
prevalecer o espírito de aventura e acima de tudo a
coragem. Quantas vidas foram salvas pelo Brasil afora,
vidas consideradas perdidas, exatamente pela coragem e audácia da improvisação!
A teoria o médico aprende na faculdade; a prática, no dia-a-dia.
Longe de mim improvisar, como os senhores fazem na sua atividade. Mas eu não poderia deixar de
ressaltar, nesta tarde em que o Brasil inteiro comemora o Dia do Médico, que, ao longo dos anos, por mais
serviços que preste à Nação, menos compreendido é
por ela. Mas, como um sacerdócio, os senhores continuam a praticar com toda garra e com todo aﬁnco. São
acusados, muitas vezes, pelo emperramento das ﬁlas
dos hospitais públicos, quando de antemão se sabe
que o maior causador dessas ﬁlas são a desnutrição e
a fome. E seguem em frente. Ficam imprensados entre
as promessas feitas pelos planos de saúde aos seus
associados e a realidade, que é bem outra.
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Há alguns dias, eu conversava com o diretor de
um hospital em São Paulo, que me disse algo que me
deixou estarrecido. A última vez que os planos de saúde
atualizaram a tabela de remuneração dos médicos foi
na década de 90. Portanto, há mais de dez anos.
No Brasil, nunca se quis ir a fundo na questão, já se tentou até fazer CPI nesta Casa sobre os
desmandos diários cometidos por esses planos, seja
contra os médicos, seja contra seus associados. Possuem uma proteção, muitas vezes, invisível, difícil de
se explicar.
Aproveito esta data para trazer o assunto ao
Senado da República, porque sei que, infelizmente, o
associado e o ﬁliado, muitas vezes, quando têm uma
associação compulsória através dos planos oriundos
do serviço público ou privado, ﬁcam indefesos. Vão às
ﬁlas, não conseguem os exames adequados, caminham de um hospital para outro. Os noticiosos nacionais estão aí a mostrar isso todos os dias. Creio que
é hora de levarmos essa questão mais a sério e com
muita urgência.
Vejo, às vezes, Sr. Presidente, cantar-se em prosa
e verso que prefeituras – infelizmente, isso ocorre mais
no Nordeste – importaram médicos de Cuba. Tenho o
maior respeito pela saúde cubana. Conheci, visitei, e
não sei o que eles têm a ensinar ao médico brasileiro.
Eles saem de lá e são trazidos para cá, muitas vezes,
patrocinados por organismos internacionais. Trazem
de novidade apenas um fato: tomar o emprego de
um brasileiro que também se forma. Geralmente, são
mais bem pagos do que os que aqui estão e aqui se
formam. Não sei o que temos de aprender com essas
experiências estrangeiras, quando, na realidade, hoje,
exportamos médicos para o mundo inteiro.
Se formos aos centros avançados de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos, a qualquer um dos grandes
centros, teremos sempre a convivência com brasileiros.
Na urologia, há o Dr. Edson Pontes, cearense, que hoje
é a maior autoridade no mundo e teve sob a sua responsabilidade até vidas de homens como Mitterrand.
Vem aí todos os anos o cabeça chata com a mesma
brasilidade da sua infância e pratica medicina social
nos dias que passa em Fortaleza. Se formos para a
Europa, vamos encontrar médicos e também dentistas.
A grande guerra de Portugal com os dentistas brasileiros é exatamente por não poder concorrer com a sua
qualidade e experiência.
Hoje, o brasileiro que viaja pelo mundo afora e
tem diﬁculdades de línguas pode ir ao consulado ou
embaixada, em qualquer desses grandes países do
mundo, que verá quatro, cinco ou seis brasileiros nas
listas de proﬁssionais atuando com sucesso.
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Portanto, nada mais oportuno do que a homenagem que se presta hoje à classe médica brasileira.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Com
muito prazer ouço o Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do
orador.) – Senador Heráclito Fortes, quero associarme à manifestação que V. Exª faz na comemoração
do Dia do Médico. Nesta data celebra-se também, de
acordo com a liturgia da Igreja Católica, o dia de São
Lucas, um dos quatro evangelistas, justamente aquele
que era médico. É bom destacar, ao se falar de São
Lucas, aquilo que caracteriza ser médico, mais do que
uma proﬁssão, é uma atitude de vida. Por ter intimidade com a dor, o médico é, por natureza, uma pessoa
movida pela vocação, que faz de sua vida praticamente uma doação ao próximo, vivendo, assim, as lições
do Evangelho acentuadamente proclamadas por São
Lucas, que foi muito preocupado com o próximo, com
a acolhida, com a hospitalidade. Houve por bem o
Senado Federal, por iniciativa de ilustres Senadores
médicos, fazer essa homenagem aos médicos no dia
em que celebramos sua data. Faço votos para que
os médicos continuem a dar, pelo seu testemunho de
vida, uma colaboração à Nação brasileira, sobretudo
na sua busca de construirmos um desenvolvimento
que seja sinônimo de solidariedade social. Era o que
eu tinha a dizer a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço o aparte, Senador Marco Maciel, e congratulo-o
pela oportunidade da citação de São Lucas. V. Exª se
parece muito com ele em algo: ambos entendem de
homens e de almas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
médicos presentes, penso que abordar os dois temas
era a maior homenagem que eu poderia prestar a
essa categoria no dia de hoje. Sei que outros temas
são importantes e oportunos, mas, com certeza, eles
serão abordados pelos seus colegas que, mais que eu,
convivem no dia-a-dia com esses problemas.
Quero ﬁnalizar, S. Presidente, voltando a minha
terra, aos médicos que ali, na prática do sacerdócio,
se notabilizaram, como Zenon Rocha, que ao lado de
Francisco Ramos, que aqui está, comandou a criação
da Faculdade de Medicina; o Dr. Antônio Tito, que foi
pediatra de gerações e gerações; o velho João Silva
Neto, da Parnaíba do Senador Mão Santa, que era
um misto de médico e santo, prefeito, político, uma
das ﬁguras mais extraordinárias que conheci em toda
a minha vida; Alcenor Almeida, que tem uma obra em
Teresina, com a construção do Hospital São Marcos,
na admirável luta pelo combate ao câncer; João Or-
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lando, na área de Oftalmologia, praticando a Medicina
social, que considero um cientista; Lineu Araújo, Renato Paz – vou citar só esses. No Piauí, como disse
aqui o Senador Mão Santa, sempre houve uma ligação
muito estreita entre o médico e o político, e eu homenagearia todos os médicos na pessoa de Isaías Coelho, que foi um médico do interior e que hoje é nome
de cidade. Neste momento, homenageio e abraço, em
meu nome pessoal e em nome de meu Partido, todos
os senhores que estão aqui, que lutam ao longo da
vida contra o tempo, contra as adversidades, guiados
apenas pelo ideal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente José Sarney, Srs. Senadores presentes,
na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Federal de
Medicina, saúdo todos os médicos que se encontram
hoje no Senado da República.
Também venho a esta tribuna para prestar uma
homenagem à classe médica, assim como ﬁzeram os
oradores que me antecederam. Se o Senador Mozarildo Cavalcanti, médico e Parlamentar preocupado
com os problemas do nosso País, que teve a iniciativa
de promover essa homenagem secundado por outros
Senadores, falou pelo Estado de Roraima; se o Senador Papaléo Paes falou pelo Estado do Amapá; se se
manifestou o Presidente desta Casa, Senador José
Sarney, que representa o Estado do Amapá e também
o Estado do Maranhão e foi nosso Presidente da República; se falou o Senador Mão Santa, que tem esse
apelido em razão dos relevantes serviços que, como
cirurgião, prestou e presta à coletividade do Piauí; se
acabou de falar o Senador Heráclito Fortes, também
representando o Estado do Piauí, quero eu falar, representando o Estado do Mato Grosso do Sul, para
homenageá-los.
Temos, no meu Estado, os mesmos problemas
que enfrentam os Estados dos oradores que me antecederam. Vejam que há uma concentração de médicos
no País. Confesso aqui aos senhores que em metade
dos 77 Municípios de Mato Grosso do Sul, no coração do Centro-Oeste, ainda é muito difícil contar com
o serviço tão imprescindível a nossa população, que
é o serviço de um médico.
Os Prefeitos nos solicitam, pedem a presença
de um médico em seus Municípios, mas para alguns
locais é difícil conseguir um proﬁssional.
Estou nesta tribuna a homenagear os médicos,
mas digo, com tristeza profunda, que no meu Estado
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não faltam apenas hospitais, mas também médicos,
que não vão para o interior do Mato Grosso do Sul.
A Medicina, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tem uma íntima ligação com a política. Digo isso
e cito logo um exemplo: o grande Presidente Juscelino
Kubitscheck de Oliveira, de quem já se falou, Senador
Paulo Octávio. Não li o que vou contar, mas alguém
deve ter lido. Isto me foi contado ou pertence ao folclore. Conta-se que Juscelino Kubitscheck, médico em
Diamantina, resolveu atender aos inúmeros apelos
para o seu ingresso na vida pública porque, em uma
noite chuvosa, ele foi à casa de uma criança doente
que, apesar de todos os esforços, veio a falecer. Retornando à sua residência, ao longo da via férrea, Juscelino Kubitschek começou a meditar e perguntou-se
por que a menina veio a falecer se ele havia aplicado
tudo o que tinha estudado nos livros e que lhe fora ensinado, se havia fornecido os melhores remédios que
existiam a ﬁm de curá-la. Naquele momento, compreendeu que há doenças que a Medicina e os grandes
remédios não conseguem curar, e que somente uma
atividade política exercida em favor do bem comum é
capaz de resolver esses problemas. Então, concluindo que aquela criança havia falecido em razão da
subnutrição, resolveu ingressar na política e, a partir
de Diamantina, foi Presidente da República, o grande
Presidente do País.
Contando esse episódio, abrevio minhas palavras
a ﬁm de dizer da íntima relação existente entre a medicina e a política. Daí a existência de muitos médicos
no Senado da República, que conta com a presença,
dentre os 81 Senadores, de sete médicos, cujos nomes
eu gostaria de citar: Mão Santa, Papaléo Paes, Antonio
Carlos Magalhães, Tião Viana, Mozarildo Cavalcanti,
Augusto Botelho e Mário Calixto. Outros tantos companheiros de V. Exªs com o diploma de médico, com
consultórios abertos, às vezes médicos consagrados,
entenderam que também pelo caminho da política se
pode resolver a dor do ser humano. E eu diria que
sim; tenho convicção de que sim, pois este é um país
de desigualdades, um país injusto, onde vemos que
poucos têm e a maioria não possui. Este ainda é um
país sem saneamento básico, onde há 50 milhões
de brasileiros pobres ou na linha da miserabilidade.
Neste País ainda há pessoas que não se alimentam
convenientemente.
Portanto, este País exige de nós, homens públicos,
uma atuação cada vez mais sensível e conseqüente, a
ﬁm de eliminarmos os males que ainda se enfrentam,
desaﬁando nossos sucessivos Governos, desaﬁando
nós desta Casa, desaﬁando todos aqueles que têm
uma parcela de responsabilidade pelos destinos da
nossa comunidade. Vivemos num país marcado por
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desigualdades, por injustiças sociais. E o médico tem
conhecimento disso.
Nesta hora, estamos homenageando os verdadeiros médicos, que vêem os milhares de brasileiros nas
ﬁlas à espera de uma consulta médica, que é marcada
para meses depois, na ﬁla do Serviço Único de Saúde
à espera de uma cirurgia, como se a doença pudesse
esperar pelo janeiro vindouro. Quem tem essa sensibilidade e convive com isso é o médico.
Queremos saudar, portanto, o médico que se
ajoelha nos corredores dos hospitais para atender o
moribundo que ali se encontra, porque não há leitos
hospitalares suﬁcientes em nosso País. Não quero saudar a tecnologia da medicina, os grandes aparelhos a
seu serviço, mas quero homenagear os grandes médicos, aqueles que lidam com esses aparelhos que lhes
são oferecidos pela ciência e pela tecnologia. Quero
homenagear aqueles médicos que têm sensibilidade,
que lutam e sofrem com a dor do seu semelhante. A
todos esses médicos, o nosso reconhecimento, a nossa
gratidão e a certeza que de haveremos de lutar para
que o nosso País seja melhor do que hoje é.
Os senhores, médicos, têm uma grande parcela
de responsabilidade. E o Senador Marco Maciel ao invocar São Lucas, evocou o evangelista, evocou o missionário, evocou o patrono dos médicos, aquele que
entendia que há a dor do corpo e há a dor da alma e
que a verdadeira harmonia existe em compatibilizar
o corpo e a alma, como naquele ditado antigo, tantas
vezes repetido por todos nós: mente sã em corpo são.
Todos nós temos uma dívida de gratidão para com os
médicos.
V. Exª, Presidente José Sarney, é um eclético,
porque veio das letras, oferece-nos o deleite de uma
coluna na Folha de S.Paulo, que encanta todos os
brasileiros. V. Exª é um artíﬁce na política, na condução
dos negócios públicos, notabilizou-se, neste País, por
meio dos programas sociais do seu Governo. É preciso relembrar aqui o grande programa de distribuição
de leite, que demonstra a exata compreensão que V.
Exª tinha de que era realmente necessário resolver o
problema da subnutrição e, falando em subnutrição,
digo eu, os problemas sociais do nosso País.
Junto a minha voz à daqueles que falaram antes
de mim, que são mais representativos do que eu. Porém, eu não poderia deixar de dar o meu testemunho,
de prestar a minha homenagem aos médicos do meu
País, do meu Mato Grosso do Sul, falando em nome
do meu Estado.
Muito obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para fazer um pronunciamento em homenagem ao Dia do Médico.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito, Senador Leonel Pavan.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Octávio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Senador Presidente José Sarney; Dr. Edson Andrade, Presidente do Conselho Federal de Medicina; Dr. Geraldo
Luiz Moreira Guedes, Presidente do Conselho Regional
de Minas Gerais; meu caro Arnaldo Bernardino, muito
digno Secretário de Saúde de Brasília, ao homenagear
todos os médicos da capital da República, quero, ao
mesmo tempo, cumprimentar o meu caro Secretário
pela sensibilidade de ter realizado uma série de inaugurações no Hospital Regional da Asa Norte.
Estive presente, Presidente Sarney, hoje pela manhã, à inauguração de vários equipamentos no Hospital
da Asa Norte. Ao lado do Governador Joaquim Roriz,
de Brasília, o Secretário mostrou a sua sensibilidade:
muitos equipamentos foram adquiridos, o hospital foi
todo reformado. Trata-se de um hospital que atende à
população de Brasília e do Entorno muito bem.
Nós, em Brasília, temos uma atenção especial
com as cidades vizinhas. Para se ter uma idéia, Brasília hoje atende quase três vezes, anualmente, a
sua população. É uma cidade que realmente recebe
pacientes – o Bernardino bem sabe – do Brasil todo.
Cumprimos o nosso papel como capital da República,
oferecendo realmente um serviço médico excelente,
e o Governador Roriz, muito sensível, tem procurado
investir na saúde. O Secretário tem mostrado o seu
compromisso com a cidade, com a melhor performance
do setor, e estamos conseguindo melhorar os nossos
indicadores. Por isso, no dia de hoje, foi muito bom
assistir a tantas inaugurações no Hospital Regional
da Asa Norte, em Brasília.
Quero também cumprimentar um amigo particular, Dr. Pablo Chacel, um grande pioneiro de Brasília,
que aqui está há tantos anos e que tão bem representa
os médicos desta cidade. Cumprimento também a Drª
Líria, Coordenadora do Programa Família Saudável; o
Dr. Evaldo, Diretor do Hospital de Sobradinho, hospital
símbolo da nossa cidade; o Dr. Mestrinho, Presidente da Associação Médica de Brasília, e tantos outros
médicos presentes.
Quando o Senador Ramez Tebet enumerava os
Senadores que são médicos, ﬁquei impressionado; são
quase dez. O Senado Federal está de parabéns, Presidente José Sarney, por possuir tantos médicos.
Quero dar um abraço no Senador Mozarildo Cavalcanti pela sensibilidade de homenagear, hoje, a
Medicina brasileira.
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Agradeço aos Senadores Mão Santa e Ramez
Tebet por se lembrarem de um médico muito especial,
que soube exercer a Medicina com muita dedicação,
enfrentando momentos difíceis. Como médico, esteve
à frente de batalhas, enfrentou diﬁculdades e soube
fazer da Medicina um estímulo para uma vida política
de muita assistência à população brasileira. Não foi
à toa que Juscelino Kubitschek fez Brasília, e toda a
sua sensibilidade médica foi posta a serviço da Nação brasileira. Exerceu por pouco tempo a função de
Senador, para a qual foi eleito pelo Estado de Goiás,
porque foi arrancado desta Casa pela revolução. Sofreu muito. No entanto, a cada dia que passa, tem seu
nome mais digniﬁcado pela História brasileira. A História está fazendo jus a um grande médico, a um médico
que mudou o nosso País.
Quero falar de minha alegria, Sr. Presidente, por
estar presente a esta sessão.
São várias as proﬁssões importantes e estratégicas para a vida do ser humano no planeta. Mas a
proﬁssão de médico, cujo dia se comemora hoje nesta
Casa e em todo o Brasil, é especial, sendo reverenciada com mais respeito pela população, por lidar com o
que existe de mais precioso para o homem e para a
mulher: a própria vida.
Se existe uma área do conhecimento humano em
que a ciência mais avançou, sem dúvida a Medicina
é uma delas. Da Antiguidade Clássica à atualidade, o
avanço foi grande nesta área.
Hoje, graças ao alto índice de proﬁssionalização dos médicos brasileiros, que criaram em 1951 o
Conselho Federal de Medicina, temos o orgulho de ter
uma proﬁssão bem regulamentada, com os Conselhos
Federal e Estaduais.
Temos a honra de contar com a presença, nesta
sessão, do Presidente do CFM, Dr. Edson Andrade
– que, aliás, acaba de ser reeleito para mais um período à frente do órgão – e do Dr. Conselheiro Pedro
Pablo Chacel, aos quais desejamos apresentar nossos efusivos cumprimentos, extensivos a toda a classe médica.
Para comemorar o Dia do Médico, o Conselho
Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira
desenvolveram uma campanha de valorização da proﬁssão. Está sendo veiculado esta semana um anúncio
nas revistas Caras e Veja e divulgado em rede nacional,
na TV Globo e no SBT, um ﬁlme comovente, abordando
o processo de nascimento do proﬁssional médico.
O Conselho Federal de Medicina é um órgão
que tem as atribuições e o alcance de suas ações de
forma ampla, extrapolando a sua atuação inicial, que
se limitava ao registro proﬁssional e à aplicação de
sanções do Código de Ética Médica.
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Hoje o CFM exerce um papel político muito importante na sociedade, exercendo a defesa da saúde
da população e dos interesses da classe médica.
O órgão traz um belo histórico de lutas em prol
dos interesses da saúde e do bem-estar do povo brasileiro, sempre voltado para a adoção de políticas de
saúde dignas e competentes que alcancem a sociedade indiscriminadamente, independentemente de
classe social.
Constata-se, então, que a Medicina atual resgata
os conceitos daquele que é universalmente venerado
como o “Pai da Medicina”. Nascido na Grécia há 460
anos antes de Cristo, Hipócrates viveu numa sociedade notoriamente dividida em classes e em que uma
delas – a dos escravos – era completamente desprovida de direitos. O que fez Hipócrates de notável, de
enobrecedor para a Medicina? Ele deﬁniu regras para
o exercício da Medicina que estabeleceram o respeito
pela vida humana independentemente da classe social
a que o homem pertencia.
Hipócrates expressou: “O homem é uma parte
natural do Cosmos, e só a Natureza pode preservar e
curar os seus males”. Para ele, saúde signiﬁca o estado perfeito de harmonia das forças, seu completo
equilíbrio. “O corpo é um todo harmonioso, cujas partes mantêm uma dependência mútua e cujos atos são
solidários uns com os outros. As diferentes partes do
corpo” – aﬁrmava, antes de Cristo – “seja qual for a
origem do mal, comunicam-se umas com as outras”.
Existe uma força vital curativa com a qual o médico tem
de contar. Aﬁnal, não é o médico quem cura doenças,
ele deve ser o seu “intérprete”.
Por essas e outras é que Hipócrates muito contribuiu para a formação dos médicos e do próprio conceito de Medicina.
O Deputado Federal Rafael Guerra, Presidente da
Frente Parlamentar da Saúde, ressalta a importância
da recondução do Dr. Edson Andrade para mais um
mandato à frente do Conselho Federal de Medicina,
garantindo a segurança da continuidade das lutas da
classe médica em favor da saúde da população brasileira, num trabalho integrado com as entidades do
setor, como a Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos e o Poder Legislativo, por
meio da Frente Parlamentar da Saúde.
Considera o Parlamentar que o Conselho defende a qualidade da prestação dos serviços médicos de
forma igual para todos, como queria Hipócrates, pois
não pode haver tratamento médico de segunda qualidade, já que não podemos ter saúde de segunda nem
brasileiros de segunda qualidade. Todos têm que ser
tratados com igualdade, justiça e respeito.
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Por isso, o Conselho Federal de Medicina está
empenhado em temas como a normatização da abertura de novas faculdades; a Classiﬁcação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que garantam remuneração justa aos prestadores de serviços;
a defesa do Sistema Único de Saúde; e a “Lei do Ato
Médico”, que se encontra em tramitação nesta Casa
e que tem sido objeto de acalorada polêmica.
O PLS nº 25, de 2002, que objetiva regulamentar os atos médicos, segundo o CFM, fortalece o conceito de equipe de saúde, respeitando as esferas de
competência de cada proﬁssional. Em nenhuma linha
o projeto apresenta violações de direitos adquiridos,
arrogância ou prepotência com relação aos demais
membros da equipe. Como o projeto tem apenas cinco artigos, acreditamos que devemos ter a coragem
de votá-lo o mais urgente possível.
De qualquer forma, hoje é um dia de comemorações. E o que vemos hoje são os médicos mais preocupados com a saúde sobre um ponto de vista holístico
em que o ser humano é visto em sua integralidade,
nos seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. E
também a preocupação com a condição física, com a
prática de exercícios físicos, da caminhada à prática de
esportes como meio de garantia de saúde, bem como
da alimentação saudável, prática que se estende as
escolas onde se tentar fazer uma educação alimentar,
pois, como dizia Hipócrates, o Pai da Medicina, “Que
o teu alimento seja o teu medicamento”.
Por isso, Sr. Presidente, sem mais delongas, quero
hoje homenagear toda a medicina brasileira, pelo Dia
do Médico. A todos os senhores aqui presentes que
honram com suas presenças o Senado Federal, muito
obrigado. O Brasil agradece a cada um dos médicos
desta grande Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha
a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB-SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a todos os setores da
Medicina os meus cumprimentos.
Eu ﬁz algum apanhado para não deixar em branco a homenagem também do meu Estado de Santa
Catarina aos proﬁssionais de Medicina. Santa Catarina
também tem que estar presente e deixar aqui também
algumas palavras para aqueles que o Brasil e o mundo
reconhecem como responsáveis pela nossa saúde.
“A medicina é uma proﬁssão a serviço da
saúde e do ser humano e da coletividade”.

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

Essa deﬁnição que integra o art. 1º do Código
de Ética Médica já seria razão suﬁciente para tornar
merecedores desta sessão de homenagem esses
proﬁssionais da saúde. Eles cuidam do bem mais precioso que temos – a vida – e nesse cuidado aplicam
a sua vocação, o seu estudo e seus esforços para a
redução do sofrimento do próximo. É um ofício social,
exercido no contato entre as pessoas, fundado na
compreensão dos aspectos orgânicos e psíquicos de
cada paciente.
O médico, por tudo isso, sempre teve prestígio
social. O clínico, que cuidava das pequenas moléstias
cotidianas; o médico de família, que tradicionalmente
acabava por se fazer mais um membro do grupo familiar e do círculo de amigos, sendo convidado para
todas as ocasiões festivas e tristes. Nas pequenas cidades, o médico era sempre uma das personalidades
mais conhecidas e populares, ladeando-se ao pároco
e ao prefeito.
Falar desse ofício não é fácil. Existem muitas diﬁculdades, e seu trabalho é incansável. Não escolhe
hora para exercer a proﬁssão, todo dia é dia de salvar
vidas. Aos médicos, devemos nossa saúde e, por isso,
nada mais justo rendermos nossas homenagens. Operador de milagres, o médico traz esperança.
Como a proﬁssão que representam, a existência
dos médicos se justiﬁca pelo desejo de servir ao ser
humano. Assim, onde estiver o homem, lá estarão.
Estarão não apenas como espectadores do drama
humano, mas sempre como atores dispostos a transformar a realidade adversa e a contribuir para a sua
redenção.
A medicina vem sendo há milênios um dos mais
eﬁcientes instrumentos para a conquista da felicidade. Os médicos também não devem esquecer que
Hipócrates, o “Pai da Medicina”, recomendou ao médico “Curar quando possível... Aliviar quase sempre...
Consolar sempre...”
As suas vitórias e conquistas são contadas pelos
sorrisos nos rostos daqueles que recuperam o prazer
da vida, através da sua habilidade e intuição. Meus
parabéns aos médicos, em especial aos nossos sete
Senadores médicos: Mozarildo Cavalcanti, Papaléo
Paes, Mão Santa, Tião Viana, Antonio Carlos Magalhães, Augusto Botelho e Mário Calixto.
Fiz essa curta e simples homenagem porque
Santa Catarina reconhece com muita alegria que os
médicos, sem dúvida alguma, representam a expectativa daqueles que querem continuar cada vez mais
com a vida, com esperança e fé. Essa é a nossa homenagem a todos os médicos de nosso País. Muito
obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Concedo
a palavra ao último orador inscrito Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, médicos presentes
a esta sessão, para nós do Senado Federal o dia de
hoje marca um momento importantíssimo. Os chamados
pais da Pátria devem se preocupar, em primeiro lugar,
com o bem-estar do nosso povo. No Brasil de hoje, o
que deveria ser corriqueiro é na verdade um fato que
quando se atinge passa a ser até notório.
Nós, brasileiros, que por um lado temos um projeto que visa extinguir a fome no nosso País – Programa
Fome Zero –, deixamos de assinar agora um acordo de
cooperação entre Mercosul e União Européia porque
não se aumentaram nossas cotas para exportação de
carne bovina. Nosso rebanho chega a 170 milhões de
cabeças no campo. Queremos exportar mais, enquanto
temos tantas crianças passando fome.
A situação da Medicina é parecida com isso. Esses
heróis da cidadania e do amor ao próximo convivem
em ambientes trágicos, medievais, ganham mal; 70%
dos mais de 200 mil médicos do País são funcionários públicos que trabalham em dupla jornada; mais
de 50% fazem plantão; são pessimamente remunerados e quando vão para a inatividade – meu Deus do
céu – a humilhação é constrangedora. Agora mesmo
na porta da Governadora Rosinha, de meu Estado,
havia uma ﬁla de médicos aposentados que tentaram
hoje, em seu dia, uma entrevista, uma audiência para
que seja cumprido o princípio da isonomia, da paridade. É impressionante como este País regrediu, meu
Deus! Não sei em que utopia vivemos, quando lemos
na mídia “Aumento do PIB”, “Balança de pagamentos
melhor”, “Nível de emprego melhor”. Grande falácia!
A realidade das ruas é completamente diferente. Corri
minha cidade de ponta a ponta. São 700 comunidades
carentes; fui a pelo menos umas duzentas na campanha à Prefeitura e vi casos absurdos: uma senhora
chorando, dizendo que perdeu o marido porque ele,
com hemorróida, não conseguiu ser tratado pela rede
pública de hospitais e um irmão disse para ele: “Olhe,
tome querosene que limpa”. Tomou um litro e morreu.
Isso não ocorreu na África, onde vivi 10 anos; não foi
em Angola, tampouco em Moçambique, que na época
em que vivi lá era o país mais pobre da ONU: foi aqui
em Jacarezinho, a cinco minutos do centro da cidade
do Rio de Janeiro.
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Em Jacarepaguá, li o relatório dramático de uma
médica, dizendo o seguinte: “Plantão terça-feira, no
Hospital Cardoso Fontes, às 19 horas e 30 minutos.
Recebi uma paciente com câncer de esôfago, colocando sangue aos borbulhões por todos os orifícios
e drenos do corpo. Havia desenvolvido mediastinite
grave – põe ela as vírgulas –, certamente devido às
condições do nosso centro cirúrgico”. A mulher foi
operar de um câncer e pegou uma infecção, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Fechem os olhos e procurem imaginar uma senhora com a minha idade, 47 anos, sendo empurrada
numa maca em um hospital público caótico para uma
sala de cirurgia, onde havia desenvolvido essa infecção, com sangue vazando por todos os lados. A médica continua e diz: “Não havia como deixar de intervir.
Levei-a para a cirurgia e só então fui informada de que
não havia roupa esterilizada. Tirei o capote que usei
do balde de roupa suja, e havia uma caixa qualquer
no depósito de material com os panos para isolar o
campo cirúrgico. Quero saber – ela conclui – se como
médica, cidadã, funcionária pública há 20 anos, devo
recorrer ao Ministério Público, ao CRM ou à delegacia
mais próxima? Não agüento pessoas morrendo nas
minhas mãos”.
Que falta de respeito ao povo e a esta classe!
Segundo o adágio popular, o azar nos leva e a sorte
nos faz encontrar as mãos do médico.
Queria homenagear com palavras mais bonitas,
com exaltação, com ufanismo, acreditando na utopia,
mas não consigo porque a responsabilidade pesa-me
sobre os ombros. Fiz um discurso, elaborei, mas não é
isso o que expressa o meu coração neste dia em que
me vêm à mente hospitais, casas de saúde, postos de
assistência média, que sequer têm um Raio-X, uma
máquina para fazer mamograﬁa, endoscopia, em que
o paciente vai à consulta, mas não sai com o remédio
e aquele mesmo posto fecha. De noite não tem ninguém, faltam recursos.
Entendo que devo fazer desta minha homenagem
aos médicos um grito, um alerta, um pedido para que
se mude a política econômica deste País, pano de
fundo de todas essas quimeras.
Meus senhores, praticamos no ano passado um
superávit econômico de 4,25% do nosso PIB; deixamos esterilizados nos cofres do Banco Central R$67
bilhões, enquanto o nosso povo morria sem assistência
médica. Em uma visita que ﬁz com o Senador Edison
Lobão à Argentina, fomos atendidos pela Presidenta
do Senado, esposa do Presidente Kirchner que nos
dizia o seguinte:
“Ô Lobão, Ô Crivella, queríamos que vocês explicassem como é que conseguem alcançar superávit
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com um sacrifício social tão vultoso. Aqui na Argentina estamos quebrados, não possuímos balança comercial nem as riquezas comerciais do Brasil, mas já
oferecemos 3%, e está muito bom”. No fundo, o que
ela dizia é que estávamos prejudicando os argentinos,
que negociamos de maneira frouxa.
E a situação se agravou porque, no primeiro quadrimestre deste ano, praticamos superávit de 6,75%.
Esterilizamos R$32 bilhões da arrecadação. O Senador
Roberto Saturnino, meu companheiro, do PT do Rio
de Janeiro, Relator do PPA, tentou diminuir o superávit em 0,5% nos quatro anos seguintes. Foi afastado.
Retiraram a relatoria do Senador. Enquanto isso, não
há remédios nos hospitais e falta verba para pagar os
médicos aposentados.
Há poucos dias, encontrei um ex-Diretor da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Gostaria de homenageá-lo. Fico tentado a citar o nome dele. Como não
pedi autorização, peço permissão para não citar, mas
ele deve estar me assistindo pela TV Senado. Ele disse que precisava de R$4 mil emprestados. Disse-me
ele: “Fui professor da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro, Diretor da Policlínica, formei três ﬁlhos: um
economista e duas arquitetas. E nenhum dos três tem
condições hoje de me ajudar. Recebo R$700,00 de
aposentadoria, endividei-me, minha esposa está doente, preciso de oxigênio, pago um aluguel de R$800,00.
Meu ﬁlho, economista, tem pago meu condomínio,
mas me fez um apelo dramático. Disse-me: “– Olha,
meu pai, quando você ganhar sua ação movida contra o INSS, vê se você me devolve o dinheiro, porque
tenho ﬁlho para criar”. Diretor da Policlínica Geral do
Rio de Janeiro! Professor da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro. Formou centenas de pessoas e hoje
recebe R$700,00!
Há um pleito no Ministério da Saúde dos médicos do meu Estado pedindo o direito de fazer jornadas
maiores: passar de 20 horas semanais para 40 horas
semanais. É um sacrifício, mas é o que a pessoa tem
para sobreviver. Enquanto isso, temos as taxas de juros mais altas do planeta.
No ano passado, pagamos de juros aos credores da nossa dívida R$160 bilhões. Nunca se viu, meu
Deus, uma transferência tão grande de recursos dos
pagadores de impostos para os credores na história do
capitalismo! Nunca se viu! E ainda o nosso Secretário
do Tesouro, na última reunião do FMI, em Nova Iorque,
propôs-se a aumentar um pouquinho o nosso superávit. Os técnicos conservadores do Fundo Monetário
Internacional, que defendem o interesse dos países
investidores, grandes banqueiros, surpreenderam-se,
dizendo: “Olha, vamos abaixar um pouco o superávit,
aliviar a crise esmagadora social do Brasil”. Disseram:
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“Não, vamos subir, vamos subir um pouco. Podemos
agüentar até 4,5”. Estamos falando de mais R$10 bilhões, quase que o Orçamento da Saúde.
Creio que devia vir aqui hoje e falar de coração,
falar do que vi nas comunidades carentes de minha
cidade, do povo humilde, do povo sofrido, lá do sertão onde morei, e dizer, meus senhores, que, nos dez
anos em que vivi na África (Malawi, Zâmbia, Quênia,
Uganda, Madagascar e Angola – esta, com 27 anos de
guerra civil), nunca vi uma crise social tão esmagadora
como a que estamos vivemos. Nunca havia visto meninos vendendo cocaína às 10 horas da manhã como
vi nas comunidades do Rio, lá no morro.
Peço a Deus que ilumine o povo brasileiro diante
do seu sofrimento. Clamo aos céus, mas clamo também
aos homens de boa vontade, e, na democracia, o tempo de mudança é a voz das urnas; clamo a Deus para
que possamos transformar este País, começando pela
saúde, onde agrava o sofrimento do povo brasileiro.
Termino homenageando os médicos, verdadeiros
heróis nessa guerra pela saúde pública.
Quero citar, não poderia deixar de me esquecer
do Dr. Jorge Darze, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que agora está lá na porta
Governadora; vários senhores de cabeça branca, que
salvaram a vida de tantas pessoas e hoje morrem à
míngua, com um salário indigno.
Cito o Dr. Antônio de Pádua Jazbik, um orgulho
da cirurgia cardíaca no Brasil. Lembro-me de um juiz
federal de São Paulo que teve um problema no coração
e foi fazer uma consulta em Houston – já que ele tinha
dinheiro, resolveu pagar o melhor. Lá, perguntaram por
que ele não se havia consultado com o Dr. Jazbik no
Rio de Janeiro, que é uma referência. Atualmente tenho
ido ao Ministério da Saúde para lutar por um projeto
desse herói da medicina, que quer construir uma sala
de cirurgia para crianças com problemas cardíacos lá
no hospital de que é diretor, em Humaitá, no Rio de
Janeiro. É uma luta tremenda para conseguir R$300,
R$400 ou R$500 mil, pois está tudo contingenciado.
Saúdo também o Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Dr. Almir Fraga Valladares. Não podia deixar de citar
também o Professor Pedro Monteiro Sampaio, que foi
eleito Médico do Ano pela Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro; o Diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho no Rio de Janeiro,
Dr. Amâncio Paulino de Carvalho; e o Diretor da Rede
Sarah, Dr. Aloysio Campos da Paz.
Que Deus possa iluminar, consolar e fazer com
que a sociedade brasileira desperte para o valor desses proﬁssionais!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI)
– Não há mais oradores.
Os Srs. Senadores Luiz Otávio, Romeu Tuma e
a Sra. Roseana Sarney, enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na foram do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210 do
Regimento desta Casa.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, no imaginário coletivo, poucas proﬁssões
possuem uma presença tão destacada quanto o ofício médico. Desde a infância, praticamente todas as
pessoas aprendem a conhecer, a conﬁar e também a
admirar os médicos.
Essa conﬁança e essa admiração se reﬂetem, por
exemplo, na cultura popular. Inúmeros são os ﬁlmes,
novelas e séries de televisão que possuem médicos
como protagonistas ou, ainda, que se desenrolam inteiramente ao redor dos acontecimentos de um hospital
ou de um consultório.
Também entre as crianças, a proﬁssão médica
se reveste de predicados especiais. Ao perguntarmos
a meninos e meninas no começo de sua vida escolar
o que querem ser quando crescerem, muitos dirão “piloto de Fórmula 1”, “modelo” ou “jogador de futebol”,
mas muitos outros dirão, com esperança, que, ao se
tornarem adultos, gostariam de ser médicos.
Desses milhares dispostos a manter o sonho
de infância, prestarão o vestibular das faculdades
de Medicina, que há décadas permanecem entre os
mais concorridos do País. Os que logram a aprovação
iniciam, então, sua passagem por um curso longo e
notoriamente difícil: aos seis anos de escola, em período integral, juntam-se outros tantos de residência
e de especialização, noites mal-dormidas e baixa remuneração.
E, mesmo diante de tais obstáculos, as faculdades de Medicina continuam cheias. As vicissitudes da
formação médica não bastam para espantar os candidatos a médico, como tampouco as diﬁculdades da
proﬁssão bastam para afastar os proﬁssionais formados de sua área de atuação.
Ao contrário de modas passageiras, a aura da
medicina advém de sua permanente vinculação com
as mais profundas necessidades humanas. Se algumas proﬁssões contam com o glamour que lhes é
emprestado pelas câmeras, holofotes e microfones,
a carreira médica, prescindindo dessa ilusão, oferece
a seus iniciados a satisfação de preservar, proteger e
digniﬁcar a vida humana.
Em vez das facilidades ilusórias da proﬁssão da
moda, a Medicina oferece o árduo exercício da abne-
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gação e do contínuo auto-aperfeiçoamento. A paga,
no entanto, é muito maior: a gratidão permanente dos
assistidos, a salvação de vidas e a preservação da
saúde.
Todos conhecemos, intuitivamente, o papel da
medicina para o bem estar, não apenas individual, mas
de toda a Nação. A história do Brasil é pontuada pelas
ocasiões em que a ação médica foi fundamental para
a preservação de nossa tessitura social.
Por exemplo, o combate à varíola demonstra, de
maneira eﬁcaz, a importância da Medicina para o Brasil.
Essa grave doença, conhecida desde a antiguidade,
ocorria em todo o mundo, gerando surtos periódicos
que clamavam milhares de vidas.
Desde seu surgimento, na ilha de Itaparica, em
1563, a partir de onde se espalhou por todo o litoral
e ceifou 30 mil indígenas, a varíola periodicamente
irrompia em todas as regiões do Brasil. Por exemplo,
entre 1830 e 1870, houve quinze surtos de importância apenas na cidade do Rio de Janeiro.
A ação enérgica de Oswaldo Cruz – ainda que
incompreendida pela população e capitalizada pelos
adversários políticos do governo, que incitaram a Revolta da Vacina – mostrou-se, por ﬁm, o mais importante passo para o combate a essa praga. Dessa forma,
pela vacinação compulsória, o Brasil pôde se antecipar
ao esforço de erradicação coordenado pela ONU, que
logrou obter, no ﬁnal dos anos 70 do século passado,
a erradicação total da doença.
Mas a bexiga não foi o único mal epidêmico a
grassar em nosso território. A febre amarela, introduzida em 1849, a partir de Salvador, Recife e do Rio de
Janeiro, também cobrava seu feroz tributo. Muitas vezes
se alternando com a varíola, essa virose transtornou
o Brasil: durante o verão, com a eclosão dos ovos de
mosquitos, atacava a febre amarela; durante o inverno,
favorecia-se a propagação da varíola.
Também quanto ao combate à febre amarela, a
ﬁgura de Oswaldo Cruz se destaca, orientando, implementando e apoiando o trabalho modernizador do Prefeito Pereira Passos, com o aterramento dos pântanos
urbanos, criatório de pernilongos, e a disseminação de
métodos de controle daquele inseto.
Ridicularizado por destinar recursos públicos ao
pagamento de caçadores de mosquitos, Oswaldo Cruz
jamais se deixou contaminar pelo derrotismo, jamais
deixou de se dedicar inteiramente ao seu trabalho, em
razão de que veio a morrer, prematuramente, aos 44
anos apenas, deixando como legado a erradicação
da varíola, da febre amarela e da peste bubônica no
Rio de Janeiro.
Igualmente, a ﬁgura de Carlos Chagas se destaca nos anais da Medicina brasileira. Não apenas
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pela descoberta e descrição do ciclo da doença de
Chagas, mas igualmente pelo trabalho exemplar na
proﬁlaxia da malária.
A esses luminares, gostaria de acrescentar, ainda, o paraense Gaspar de Oliveira Vianna, que se destacou pela classiﬁcação do protozoário causador da
leishmaniose e pelo desenvolvimento do medicamento
utilizado para seu tratamento. Vianna, falecido aos 29
anos, em decorrência de suas pesquisas cientíﬁcas, é
um mártir pouco lembrado da Medicina brasileira.
Cruz, Chagas e Vianna compuseram, ao lado de
outros cientistas de grande destaque, tais como Emílio
Ribas, Adolfo Lutz, Carlos Seidl e Vital Brazil, a primeira geração de médicos formados dentro do paradigma
cientíﬁco que ainda hoje baliza a Medicina. Superadas
as sangrias e ventosas que caracterizaram a precária
experiência médica dos séculos anteriores, os médicos
do início do século 20 foram capazes de efetivamente
avançar no combate às doenças.
No presente, a Medicina se depara com os seus
maiores desaﬁos. O aparecimento de novas doenças,
das quais a mais impiedosa é a AIDS, o ressurgimento
de ameaças que todos julgavam superadas, como a tuberculose, e os avanços na área de genética, permitindo
o descobrimento das bases hereditárias de diversas
doenças, representam mais um capítulo na eterna luta
dos médicos contra a enfermidade e a morte.
Nesse momento, Sr. Presidente, em que fronteiras inimagináveis até há alguns anos se aﬁguram no
topo das linhas mundiais de pesquisa cientíﬁca, em
que clonagem e terapia gênica oferecem ao mesmo
tempo riscos e possibilidades, não podemos nos esquecer que, no Brasil, ainda há muito a se fazer em
termos de Medicina básica.
Assim, mesmo que tenhamos praticamente erradicado a poliomielite, ainda somos um dos únicos
países do mundo a não cumprir as projeções de redução da hanseníase. Ainda, assistimos recentemente ao retorno da epidemia de dengue, por intermédio
dos pernilongos, cujo esforço de erradicação não pode
ser suspenso.
A experiência médica no Brasil é uma experiência multifacetada, reunindo tanto proﬁssionais que a
exercem em condições de ponta quanto aqueles que
lutam para obter recursos básicos para cumprirem
suas missões.
Assim, na passagem do Dia do Médico, eu gostaria de saudar os incansáveis membros da proﬁssão,
consignando-lhes minha admiração e meu imenso
respeito. Na impossibilidade de me referir a todos os
praticantes da ciência e da arte da Medicina, quero
consignar apenas alguns poucos, baseado em minha
experiência pessoal.
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Minha homenagem aos médicos das Forças Armadas: do Serviço de Saúde do Exército e das Diretorias de Saúde da Marinha e da Força Aérea, cujo
denodo em levar os serviços médicos mais elementares a partes remotas do território brasileiro pode ser
testemunhado por qualquer cidadão originário dos
Estados amazônicos.
Minha homenagem, também, aos médicos de
meu Estado, o Pará, que seguem o exemplo de dedicação de Gaspar Vianna, ocupando-se da proteção
do bom povo paraense. Os médicos do Pará, saúdoos nas pessoas do doutor Sérgio Zumero – pediatra
e dirigente esportivo –, do doutor Salvador Namias,
preeminente cardiologista, e do doutor Ivan Neiva,
gastroenterologista e professor.
Minhas saudações, também, aos médicos do
Instituto do Coração, em São Paulo, nas pessoas dos
doutores Adib Jatene e Carlos Daniel Magnoni. Esse
hospital, cuja extrema competência e capacitação técnica pude observar ao acompanhar familiares que lá
foram tratados, representa uma meta a ser alcançada
por toda a medicina brasileira.
Também estendo meu reconhecimento aos médicos da Secretaria de Assistência Médica e Social do
Senado – que represento na pessoa de seu diretor,
Paulo Roberto Rodrigues Ramalho, por sua competência e dedicação nos atendimentos de Senadores
e funcionários desta Casa.
Finalmente, quero homenagear os médicos e colegas Senadores Antônio Carlos Magalhães, Augusto
Botelho, Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti, Papaléo
Paes e Tião Viana, dignos representantes da proﬁssão
médica nesta Casa.
Por ﬁm, a todos os demais médicos do Brasil,
rendo minhas sinceras homenagens.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, transcorre hoje o Dia do Médico, a mais bela
das proﬁssões, aquela que, de tão sublime chega a
se confundir com arte.
O próprio Pai da Medicina, Hipócrates, já lhe
destinava essa qualiﬁcação ao formular, 400 anos AC,
o Juramento reproduzido e louvado até nossos dias:
“Conservarei imaculada minha vida e minha arte.”
Hoje é a data reservada para homenagear os que
cuidam de nossa saúde como instrumentos da vontade
divina que aqui os colocou para salvar seus semelhantes. Se existe algo que materialize o amor pregado por
Cristo, podemos vislumbrá-lo, às vezes como exceção,
entre a maioria das atividades humanas. Entretanto,
nada superará o que é inerente à prática da Medicina
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como expressão máxima da ética e da abnegação.
Daí, portanto, a importância de o Senado da República reverenciar as médicas e os médicos todos os
dias, mas sempre dedicando especial atenção ao 18
de outubro, quando eles também homenageiam São
Lucas, o padroeiro de sua proﬁssão no dia que lhe é
consagrado pela tradição litúrgica.
São Lucas nasceu em Antioquia, cidade localizada a sudeste da Turquia e que chegou a ser a capital da Síria. Exercia a proﬁssão de médico quando
foi convertido por São Paulo, que o chama de “médico
bem amado”. Acompanhou-o em viagens missionárias
e com ele esteve no cárcere. Dotado de sólida cultura
cientíﬁca e literária, escreveu o terceiro Evangelho e Os
Atos dos Apóstolos. Consta ter sido pintor e deixado
um belíssimo retrato de Nossa Senhora. Desconhecese, com certeza, como foram seus últimos dias. Uma
das versões oﬁciais assegura que pereceu sob martírio
aos 84 anos de idade. Outra , oriunda de documento
do século III, assegura que teve morte natural aos 74
anos. Seus restos mortais encontram-se na Basílica
de Santa Justina, em Pádua, Itália.
Embora Hipócrates seja considerado o Pai da
Medicina, sabe-se que esta ciência deu os primeiros
passos na pré-história, conforme desenhos rupestres
que indicam preocupação com algumas doenças e
efeitos terapêuticos de plantas curativas.
O médico André Vesálio publicou a obra A Organização do Corpo Humano em 1543, proporcionando considerável avanço cientíﬁco. Mas, seu trabalho
baseava-se na dissecação de cadáveres e ele foi condenado à morte pela Inquisição. Hoje, as dissecações
embasam a formação de médicos no início do curso
com seis anos de duração, antes da residência e a
especialização.
Diversos centros médicos brasileiros equiparamse aos melhores do mundo, graças a uma tradição
de excelência nesse campo desde o século passado,
quando nossa Medicina projetou-se internacionalmente. Merecem destaque nomes como o de Carlos
Chagas, descobridor, em 1909, da moléstia recebeu
seu nome; Vital Brazil, portento do combate às epidemias de varíola, febre amarela e cólera, além de ser o
criador dos soros antiofídicos; Oswaldo Cruz, destacado no combate à peste bubônica e à febre amarela;
e Gaspar Vianna, o bacteriologista que descobriu a
cura da leishmaniose.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho,
pessoalmente, motivos de sobra para comemorar esta
data. Primeiro porque aqui estou graças à dedicação e
competência de uma plêiade de médicos que me salvou em momento crítico, como todos sabem. Depois,
porque a comemoração de hoje estende-se ao meu
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lar, onde meu ﬁlho Rogério, graças ao ﬁrme apoio de
minha esposa, Zilda, transformou-se num daqueles
proﬁssionais. É nele que louvo diariamente aquelas
qualidades inerentes à proﬁssão.
Para enaltecer o que representam os médicos
trago uma poesia de autoria da Drª Murita L. da Cruz
Rios Sampaio, pertencente ao Hospital Português da
Bahia. É com ela que termino este pronunciamento:
SER MÉDICO
Ser médico...
aliviar sofrimentos
penetrar fundo nos tormentos
da humanidade
Ser médico...
Dar de si profundamente
sentir a dor do doente
compreender a sua sorte
é se doar por inteiro
é romper o nevoeiro
que separa vida e morte
Ser Médico...
uma vida a dar vidas
a mão que cura feridas
a palavra que conforta
o olhar compadecido
ele é sempre o amigo
que ao bater lhe abre a porta
Ser Médico...
é infundir conﬁança
ao velho, ao jovem, à criança
é ser de Deus o instrumento
dando alívio à dor alheia
tecer ﬁbra a ﬁbra uma teia
seguindo o seu juramento
Ser Médico...
é ter na mão a leveza
agir com delicadeza
é ver em cada criatura
o pai, a mãe, o ﬁlho, o parente
para que seu trabalho apresente
o dom verdadeiro da cura
Ser Médico...
é empreender com carinho
conhecer e traçar seu caminho
sem jamais pensar no tédio
comprimidos não resolvem
nem diplomas se devolvem...
é uma paixão sem remédio!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, Senhoras e Senhores
Médicos, demais presentes.
Nesta data, quero homenagear os médicos brasileiros e seu trabalho para minorar sofrimentos, salvar vidas, devolver esperanças, fazer nascer nossas
crianças.
Falo não apenas como Senadora da República,
mas como beneﬁciária da atenção, da dedicação, do
conhecimento e do proﬁssionalismo dos médicos que,
por várias vezes, salvaram a minha vida. Para sempre
a todos eles – e a cada um em particular – devoto minha gratidão mais íntima e genuína.
Em inúmeros momentos, quase sempre difíceis
e penosos, as contingências inerentes à fragilidade
e à mortalidade humanas exigem, na vida privada
de cada um de nós, a intervenção desses proﬁssionais, que têm a sagrada possibilidade de usar
conhecimento, habilidade e generosa genialidade
para salvar vidas. Em suas mãos, então, está depositado nosso destino. Tamanha responsabilidade
só pode merecer todo o nosso respeito e cotidianas
homenagens.
Hoje, temos um universo de trezentos mil médicos atuando no Brasil. A despeito das dificuldades por eles enfrentadas para o desempenho satisfatório de suas funções, sua dedicação à causa
da saúde faz com que a Medicina brasileira seja
respeitada em todo mundo, registrando inclusive
pioneirismo em muitas áreas. Há razões de sobra
para comemorarmos o Dia do Médico com intenso
júbilo. Mas, por respeito a esses profissionais, vale
registrar também que conquistas científicas da área
médica, obtidas nos últimos doze anos, ainda não
alcançam imensa parcela da sociedade. E cabe a
nos, políticos e dirigentes condutores dos destinos do País, empenho e parceria com os nossos
médicos para que, num futuro próximo, na saúde
não exista mais desigualdade de atendimento e
oportunidade de assistência devida e, conseqüentemente, de cura.
Desde há muito tempo, não nos deparávamos
com a classe tão concorde, tão coesa em torno de
certas questões cuja solução pode ser crucial para um
exercício mais digno da proﬁssão. É pertinente mencionar, por exemplo, sua brava luta pela implantação
da Classiﬁcação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – a CBHPM – e pela edição da lista
referencial de honorários médicos, em âmbito nacional.
Com isso, intentam livrar-se da desgastante sujeição às
seguradoras e operadoras dos planos de saúde, que
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lhes têm imposto condições de trabalho e restrições
injustiﬁcáveis, sob a forma de contratos leoninos.
Os preços praticados pelos planos – e também
Pelo Sistema Único de Saúde – não condizem nem
com o custo dos procedimentos nem com a qualiﬁcação
proﬁssional exigida para levá-los a cabo. Aqui destaco: saúde não é mercadoria, não pode ser submetida
incondicionalmente às leis de mercado.
A nova lista de procedimentos pretende substituir tabela superada, adotada a partir de 1992, que
despreza inclusive os avanços da Medicina ocorridos
desde então. Portanto, se trata de um louvável esforço
desses proﬁssionais, visando a melhores condições de
trabalho e de atendimento à população.
O projeto de lei que cuida de instituir a nova
classiﬁcação de procedimentos, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira, ainda tramita na Câmara,
tendo sido distribuído, no último mês de agosto, para
a análise das diversas comissões competentes daquela Casa.
Senhor Presidente, ainda que a Medicina se
constitua numa proﬁssão milenar e tenha os elementos que a caracterizam profundamente arraigados no
inconsciente coletivo, faz-se necessário instituir legalmente sua identidade.
E tendo em vista esta pacíﬁca concordância que,
como cidadã e senadora membro da CAS, quero, neste momento, pedir aos meus pares atenção especial,
diligência e presteza para as causas da Medicina brasileira que tramitam neste Congresso.
Hoje, quero expressamente agradecer e congratular-me com todos os médicos brasileiros – por
tudo, mas particularmente por dedicarem suas vidas
a salvar vidas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI)
– A Mesa, mais uma vez, parabeniza e congratula-se
com todos os Srs. médicos aqui presentes.
Suspendo a sessão por cinco minutos para os
cumprimentos e, logo em seguida, retornaremos com
a sessão ordinária.
Muito obrigado.
(Suspensa às 16 horas e 42 minutos, a
sessão é reaberta às 16 horas e 44 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel, por permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.
S. Exª dispõe de vinte minutos para seu pronunciamento.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores,
a memória de Frei Caneca merece ser imortalizada
no Livro dos Heróis da Pátria, ao lado do nome de D.
Pedro I, sob as ordens de quem foi submetido à pena
capital em 13 de janeiro de 1825, por sua participação
no movimento político, conhecido por Confederação do
Equador, ocorrido, como se sabe, em 1824, e cujos
ideais encontram-se consagrados na História do Brasil
e particularmente na do meu Estado de Pernambuco. A
justaposição dos nomes no Livro dos Heróis da Pátria,
repositório das mais preciosas lembranças de nossa
História e dos brasileiros que escreveram seus capítulos
já editados, seria, ao mesmo tempo, uma reparação ao
líder de pernambuco e o reconhecimento do Congresso Nacional, que reﬂete ou deve reﬂetir o sentimento
desta Nação, a um verdadeiro herói da Pátria.
Seria também um reforço ao reconhecimento
de que a forma republicana de governo, sob cuja denominação o Estado brasileiro juridicamente se autodeﬁne, soberanamente, desde os atos de 1891, é
a forma consagrada e duradoura sob a qual o Brasil
se estrutura institucionalmente e da qual esta Casa é
também guardiã.
É bom lembrar, por oportuno, Srªs e Srs. Senadores, que desde a Carta de 1891, que institucionalizou
a República, praticamos em nosso País uma república
federativa, que foram, sintomaticamente, é necessário
frisar, pontos centrais do movimento intitulado Confederação do Equador, que teve como líder maior, indubitavelmente, a ﬁgura de Frei Caneca.
Materializa o que estamos propondo o generalizado sentimento do quão antecipatórios foram os
seus ideais que ajudaram a formar o País de nossos
dias. Seria, igualmente, uma iniciativa pedagógica,
exibindo a evolução dos ideais políticos na direção do
aperfeiçoamento institucional do País e, de modo especial, da conquista da democracia, entendida como
a melhor forma, o melhor sistema de governo para o
nosso País.
Ninguém foi mais republicano do que Joaquim
do Amor Divino Rabelo, conhecido por Frei Caneca,
porque na infância modesta vendia canecas nas ruelas
pobres do Recife, no período do Brasil colônia. Ordenou-se sacerdote em 1799, no Convento do Carmo
foi professor de geometria, retórica, poesia, ﬁlosoﬁa e
moral. Republicano convicto, participou da Revolução
Pernambucana, em 1817 – aliás, o primeiro grande
movimento ocorrido em pleno Século XIX. Por conta de sua participação nesse movimento, foi preso e
encarcerado na Bahia, onde, mesmo preso, ensinava
suas ciências a seus companheiros de prisão. Liber-

Terça-feira 19

63

31557

tado em 1821, um ano antes de nossa Independência
de Portugal, recomeçou a lutar pela independência
republicana, escrevendo, como é de domínio público, inﬂamadas matérias no jornal que fundou, Typhis
Pernambucano, ou seja “orgulho pernambucano”,
recriminando a dissolução da Constituinte por D. Pedro I, em 1823, e a outorga da Constituição de 1824.
Cheﬁou o movimento que proclamou a Confederação
do Equador. Convém destacar que um dos primeiros
atos do Governo da Novel República foi o de proibir o
tráﬁco de escravos no Porto do Recife.
Aliás, é bom lembrar que Pernambuco, por causa
dos Movimentos de 1817 e 1824, foi duramente penalizado. Como se sabe, o meu Estado perdeu grandes porções de seu território. Por atos praticados por
D. João VI, perdeu a área que hoje constitui o Estado
do Alagoas, e por D. Pedro I, perdeu grande extensão
territorial que aproximava os limites de Pernambuco
às terras de Minas Gerais.
Preso, Caneca foi condenado à força. Como os
carrascos recusaram-se a cumprir a sentença, Frei
Amor Divino foi arcabuzado no Forte das Cinco Pontas, que ainda existe no centro da cidade do Recife.
Morreu, pois, como verdadeiro mártir. Não estamos
fabricando heróis, mas reconhecendo a condição de
herói a uma pessoa que pôs seus ideais acima de
tudo, inclusive a própria vida, como ocorreu no caso
especíﬁco de Caneca.
O Congresso Nacional e o Brasil, portanto, devem às atuais gerações de brasileiros e à posteridade
a merecida homenagem a Frei Caneca, inserindo seu
nome no Livro dos Heróis da Pátria ao lado de outros
já reverenciados, guardado no Panteão da Liberdade
e da Democracia Tancredo neves, na Praça dos Três
Poderes de Brasília, porque preenche as condições
consensuais sobre quem faz jus ao privilégio.
Sr. Presidente, face ao exposto, apresentarei proposição ao Senado Federal, estabelecendo a inscrição
do nome de Frei Caneca no Livro dos Heróis da Pátria,
por entender que assim a Nação testemunhará o seu
reconhecimento por quem se imolou por tão expressivos ideais, muitos dos quais se converteram hoje em
realidade para proveito de todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PDMB – AP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet,
por permuta com o Senador Marcelo Crivella.
V. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento, Senador.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sinceramente, desde
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que ingressei na vida pública, desde que freqüentava
os bancos escolares, a minha Faculdade de Direito
da Universidade do Brasil, o debate era praticamente
um só: como diminuir as desigualdades existentes em
nosso País; como promover mais justiça social no Brasil; como fazer para que haja mais desconcentração
de renda, não ﬁcando o poder econômico em mão de
uns poucos, em detrimento da maioria esmagadora do
povo brasileiro. Portanto, esse é um debate de décadas, que desaﬁa a capacidade dos homens públicos
de vários governos, porque realmente todos nós desejamos melhoria da qualidade de vida da população,
ou seja, que a nossa população, nossa gente, nossos
patrícios tenham acesso aos bens indispensáveis a
uma vida digna e mais honrada. Que eles tenham direito à educação, pois esse é um direito constitucional
que lhes assiste.
Hoje, ao prestamos homenagem aos médicos,
que se dedicam a diminuir o sofrimento, a dor física
dos seres humanos, repetimos que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
Existe o debate sobre como oferecer emprego
a nossa população, como evitar que a classe média
deteriore-se ao longo do tempo, perdendo o seu poder aquisitivo.
Pois bem, Sr. Presidente, há muitas tentativas
de programas assistenciais do Governo Federal para
atender às urgências, porque a fome não pode esperar; a miséria não se resolve da noite para o dia. Surgem os mais diversos programas sociais, ao longo de
todos os tempos, neste País. Poderíamos citar uma
centena deles, implantados por Governos municipais,
estaduais ou federal.
Pois bem, Sr. Presidente, essas considerações
vêm à tona porque acabamos de sair de um pleito eleitoral. Percorri quase todos os Municípios do meu Mato
Grosso do Sul. Essa é uma oportunidade que o homem
público tem de estar em contato com o seu concidadão. Ali, no embate da luta eleitoral, sentimos mais de
perto o quanto é duro passar necessidade, vemos as
agruras, o sofrimento da nossa população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem,
chegando de Mato Grosso do Sul, assisti ao programa
“Fantástico”, na Rede Globo de Televisão, em que foi
retratado o que vimos constatando no Brasil: os programas sociais estão mal direcionados, mal focados,
não estão atingindo a sua verdadeira ﬁnalidade.
É preciso corrigir as distorções e os erros. É preciso punir os responsáveis por isso. Há desvios criminosos e atitudes que merecem a aplicação do Código
Penal – o programa de ontem à noite mostrou isso.
Não é possível assistirmos impassíveis ao que está
ocorrendo com os programas sociais do Governo.

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

Vou ﬁcar com os exemplos mostrados pelo programa, que são estarrecedores. Ouvimos declarações de
pequenos empresários, de comerciantes, dizendo que
recebem o Bolsa-Família, o Vale-Gás, em detrimento
de donas-de-casa, de crianças que estão praticamente passando fome, por não serem atendidas. Querem
mais injustiça que isso? Onde está a sensibilidade
desses brasileiros que se locupletam do dinheiro que
é do povo, do contribuinte, para atender aos mais necessitados? Querem crime maior que esse?
Sr. Presidente, existe crime maior do que o cometido por um funcionário público municipal que, encarregado do cadastramento das pessoas necessitadas,
carentes, desempregadas e esmoleres para receber
o Bolsa Família, uma cesta básica, o Vale Gás, credencia pessoas de sua própria família? E nada ocorre com ele. Onde está a ﬁscalização do Governo, Sr.
Presidente? Onde está o zelo pela boa aplicação dos
recursos públicos?
Positivamente, isso estarrece qualquer pessoa.
Nas campanhas eleitorais, algumas pessoas perguntavam-me: “Mas, Senador, por que aquela família
ali tem direito a receber benefícios do Governo se ela
tem automóvel, motocicleta, enquanto nós, desempregados, não temos esse direito?” A televisão mostrou
que isso ocorria – meus olhos o viram – no meu Estado
de Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente.
Venho a esta tribuna para dizer que precisamos
louvar os programas sociais, porque eles precisam
existir mesmo, porque quem fez campanha eleitoral
não precisava fazê-lo. Os índices do IBGE, as estatísticas estão a demonstrar. Quem anda pelas ruas de
nosso País, quem vê as favelas, quem vê a miséria,
quem vê a falta de infra-estrutura, quem vê a falta de
asfalto, sabe que há necessidade de o Governo amparar as pessoas mais carentes, as pessoas mais
necessitadas.
Entretanto, o Governo também tem obrigação de
fazer com que esses recursos sejam bem aplicados
e com que os programas sejam bem dirigidos. Além
disso, tem o dever de punir os funcionários – municipais, estaduais ou federais – que não cumprem com a
obrigação de zelar pelo dinheiro do povo, pelo dinheiro
da comida, da escola, da educação, que desviam recursos em favor de quem não precisa, Sr. Presidente.
Precisamos dar um jeito nesta situação, que não pode
mais ocorrer. Somos carentes.
O Presidente da República percorre o mundo
e fala de um programa para acabar com a fome no
planeta. Louvo Sua Excelência. Louvo o seu antecessor, que começou com os programas sociais. Antes
de Fernando Henrique, todos os presidentes tiveram
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essa preocupação, mas é preciso fazer primeiramente
o dever de casa.
O Ministro Patrus Ananias foi ao programa Fantástico para dar explicações e falar em recadastramento. É
realmente necessário recadastrar, mas sem suspender
programa algum, porque a miséria está aumentando.
Existe fome, e não se podem suprimir programas a
pretexto de recadastramento. As famílias estão necessitadas e precisam desses programas, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um recadastramento bem feito precisa ser elaborado imediatamente, porque estamos passando para o mundo um
atestado de incompetência. Estamos passando para o
mundo um atestado de vergonha, e isso não pode continuar deste jeito. É a comida do povo que está sendo
roubada, que está sendo tirada por funcionários públicos inescrupulosos e, por que não dizer, por criminosos
que deveriam estar trancaﬁados na cadeia.
É urgente, portanto, que se averigúe. Por isso,
ocupo esta tribuna para cumprimentar a imprensa do
Brasil por intermédio do programa Fantástico. Acho
que foi um alerta para a Nação. Quem assistiu àquele
programa e não se arrepiou ou não se sensibilizou não
tem nervos, é frio, é gelado, não tem sentimento.
Não, Sr. Presidente. Vamos ver o que é preciso
fazer. Vamos aplicar bem isso. Vamos exercitar melhor
a cidadania.
Por falar em cidadania, Senador Mozarildo Cavalcanti, vejo o seu avanço. O povo está cada vez escolhendo melhor. O povo está cada vez mais querendo
realmente participar da política, embora dizendo que
não, no fundo quer, está atento.
Participei de comícios e reuniões e, na maioria
dos Municípios do meu Estado, vi esse avanço, mas vi
também o fantasma do medo ainda rondando as nossas
famílias e ﬁco triste, Sr. Presidente. Fico muito triste
ao ver que pessoas que são cadastradas para receber
um auxílio assistencial, um auxílio governamental, um
Bolsa Família falar assim: “Senador, vou votar, mas
será que não vão acabar com o meu benefício? Será
que não vão retirar o pouco que recebo”?
É o medo que prejudica a democracia no Brasil.
É preciso uma campanha cívica de esclarecimento,
uma palavra do Governo dizendo que programa social
não é moeda de troca eleitoral. Não acuso A, B ou C.
Não acuso partido político algum. Acuso os que detêm
o poder nos Municípios, nos Estados, onde quer que
estejam, e não alertam a população. São omissos, Sr.
Presidente, pois o medo da população os favorece. O
povo tem razão, pois não ouve uma palavra de quem
coordena os programas dizendo que o voto é livre e
consciente.
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Dir-se-á que o voto é secreto. O cidadão brasileiro sabe que o voto é secreto, Sr. Presidente. Mas
ele também raciocina: “Se o candidato do Prefeito ou
do Governador perder, eles cortam, porque eles têm a
relação e sabem que sou beneﬁciado. E se acabarem
com o programa? E se me tirarem ou desconﬁarem
de algo”? Assim sendo, o cidadão não coloca a fotograﬁa de seu candidato em casa por legítima defesa,
e faz muito bem. Ele não deixa que ela seja colocada
porque tem medo e porque existe realmente essa coação, seja de forma direta ou indireta. Não podemos
admitir isso, Sr. Presidente.
Eu poderia ir longe na minha fala, mas não vou,
Sr. Presidente. Os fatos falam mais do que tudo. As
imagens da televisão são mais fortes do que as minhas
palavras. Apenas quero reaﬁrmar meu propósito, dar
meu apoio. O Congresso Nacional está dando – sempre
o fez – seu apoio aos programas sociais do Governo.
Eles precisam existir. Não é esmola, não, Sr. Presidente.
É necessidade o que o povo está passando.
Esses programas sociais são imprescindíveis.
Podem estar mal focados, como li hoje na Folha de
S.Paulo. Às vezes, não se destinam a determinada
faixa etária. Mas isso já é outra coisa. Isso não é crime. Deve-se mudar o enfoque, o direcionamento da
coisa. Mas eles têm que existir. Precisamos incentivar
as nossas crianças a freqüentarem a escola, ajudá-las
a ir à escola. Precisamos reforçar a merenda escolar,
sim – no meu entender, não devia ser merenda escolar,
mas refeição substanciosa, como um almoço.
Já que o dinheiro é curto, vamos aplicá-lo bem,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. É por isso que
estou aqui. Estou aqui porque a imprensa não pode
falar sozinha. Devemos falar o que sentimos. O cidadão está falando, está dando entrevista.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR) – Senador Ramez Tebet, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – A donade-casa está falando, protestando, dando o seu depoimento. Cabe às autoridades, agora, tomar providências, Sr. Presidente.
Concedo o aparte, com muita honra, ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR) – Senador Ramez Tebet, V. Exª analisa com muita propriedade a matéria divulgada pelo Fantástico, que mostrou a
necessidade de recadastramento. No programa, vimos
pessoas que não precisam recebendo benefícios e
aquelas que precisavam e precisam sem receber, tendo seus cartões há vários meses na Caixa Econômica
e nas Prefeituras. Então, também a burocracia precisa
diminuir neste País. Aliás, o Brasil, em recente levantamento, ﬁcou em segundo lugar no ranking mundial
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em termos de burocracia. É preciso que, no esforço
que o Presidente Lula vem fazendo para simpliﬁcar
a multiplicidade de ações sociais – que fazem muito
bem ao País –, esses programas sejam desburocratizados e realizados com critérios que atendam os que
realmente dele precisam, não os que os utilizam como
moeda eleitoral e, como bem falou V. Exª, às vezes,
de modo coercitivo, para amedrontar aqueles que realmente são pobres, aqueles que têm o benefício como
tábua de salvação. Naquela reportagem, foi mostrada
uma senhora com dois netos que, sem renda, precisa
de recurso para alimentar aquelas pessoas. Portanto,
faço minhas as palavras de V. Exª e quero parabenizálo por destacar esse problema veiculado no programa
da Rede Globo de Televisão.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, o aparte de V. Exª me socorre e
protege. No programa citado por V. Exª – ao qual também assisti –, vimos que o cartão de algumas pessoas
necessitadas está na Caixa Econômica, e elas nem
sabem. Ninguém tem a preocupação de avisá-las. Isso
é um absurdo!
Penso que deveria haver a preocupação de divulgar pela rádio, publicar em jornais, aﬁxar em lugares públicos, a relação dos contemplados, para o
conhecimento dos interessados e também para que a
sociedade possa ﬁscalizar, para que, caso sejam encontrados funcionários públicos ou pequenos empresários que estejam recebendo o que se destina aos
necessitados, os responsáveis possam ser punidos.
Isso precisa ser feito.
O Poder Público deve avisar a pessoa que o
seu cartão está à disposição. Por meses e meses, as
pessoas, sem essa informação, passam necessidade.
Ora, isso é fora de propósito e, portanto, urge uma tomada de posição.
Ouvi as explicações e vi a preocupação do Ministro Patrus Ananias e tenho convicção de que S. Exª
tomará providências. O Ministro deu demoradas explicações, apresentou sugestões e, certamente, com os
técnicos do seu Ministério, encontrará uma solução
para que esses programas sociais que estão distorcidos – às vezes porque estão mal focados ou há desvio
criminoso e, nesse caso, deve ser punido – sejam reformulados, para que realmente atinjam a sua ﬁnalidade.
Assim, o Brasil ﬁcará livre daquelas imagens tristes e
dolorosas a que assistimos ontem no Fantástico. Isso
ajudará o Brasil, interna e externamente, porque quem
toma conhecimento desses acontecimentos no exterior fala que este País não é sério. Precisamos ter e
aumentar a nossa credibilidade no exterior.
Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância de V. Exª,
porque noto que ultrapassei o meu tempo em mais de
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dois minutos, mas, como eu disse e reaﬁrmei, às vezes,
uma imagem vale mais que mil palavras. A imagem
transmitida ontem pela televisão fala mais alto do que
aquilo que aqui pretendi relatar. Ocupei esta tribuna
para extravasar e solicitar providências do Governo
Federal para que seja evitado o quadro que hoje existe no nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– V. Exª está de parabéns, Senador Ramez Tebet. O
tema é muito importante para nossa sociedade.
Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan,
como Líder da Minoria.
S. Exª dispõe de até cinco minutos para seu pronunciamento.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, eu imaginava que seriam vinte minutos.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB –
AP) – Não tivemos Ordem do Dia. A sessão de hoje
é não-deliberativa.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como líder
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero deixar registrado que meu pronunciamento se refere à questão da trajetória do Programa Fome Zero.
No início, desde o seu lançamento durante a
campanha presidencial, o Presidente alardeava para
todos os cantos do Brasil que não haveria nenhuma
criança com fome neste País quando encerrasse o
seu Governo. Passaram-se dois anos, e o Programa
Fome Zero está na UTI. Já há a morte clínica do Programa Fome Zero.
Mas vou deixar esse pronunciamento, que será
bastante extenso, para a próxima oportunidade. Meu
pronunciamento virá ao encontro das palavras do Senador Ramez Tebet, que falava sobre a questão social
em nosso País.
Sr. Presidente, quero fazer uma comparação
entre o salário do Brasil e o da Argentina. Senador
Papaléo Paes, há alguns dias pudemos acompanhar
pelos jornais que o salário mínimo na Argentina obteve
considerável reajuste, passou a valer 450 pesos, quer
dizer, mais ou menos US$150.00.
Nesse patamar, meus nobres Colegas, a menor
remuneração que um trabalhador argentino pode receber é maior que os atuais 88 dólares que o pobre
trabalhador brasileiro percebe mensalmente. É importante frisar que estamos falando de economias com
moedas que estão praticamente no mesmo patamar
de valorização e mesmo poder de compra. Então, ﬁcam as perguntas para o Governo petista: por que a
Argentina pode pagar um salário mínimo muito maior
que o nosso? Que mágica faz o Presidente Néstor Kir-
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chner? Será que é mágica ou simplesmente um maior
comprometimento com o povo?
Sr. Presidente, estima-se que o aumento no salário mínimo argentino injete mais de um bilhão de pesos
na outrora debilitada economia de nossos vizinhos do
Sul, dando-lhe um novo sopro de dinamismo e vigor.
Por aqui, parece que a única preocupação do Governo do PT é aumentar sua já gigantesca máquina de
propaganda, inﬂando números e vendendo ilusões.
É triste constatar, Srªs e Srs. Senadores, que o
trabalhador brasileiro que ganha esse salário mínimo
indigno, na verdade, é um privilegiado, basta observarmos a multidão de desempregados que pelejam dia
e noite em imensas ﬁlas em busca de trabalho, trágica situação costumeiramente estampada na capa de
nossos periódicos.
Os Líderes do PT já admitem que os dez milhões
de empregos prometidos em 2002 não eram nada mais
do que ﬁcção eleitoral. Já reajustaram a demagogia
presidencial para baixo, para cerca de seis milhões de
vagas. Enquanto isso, programas midiáticos como o
primeiro emprego, certamente formatados no gabinete do marqueteiro oﬁcial, não passaram de anúncios
formais e solenes.
Outro caro exemplo do desaprumo do Governo
deu-se com o aumento da alíquota da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, a Coﬁns, passando de 3% para 7,3% sobre o faturamento
das empresas. Com isso deve ser gerada uma receita
anual adicional de 13 bilhões de reais, provocando um
aumento explosivo da carga tributária em relação ao
PIB, de 0,8%. Tal medida tem contribuído signiﬁcativamente para as marcas estabelecidas pelo Palácio
do Planalto, que, em tempos olímpicos, pode estufar
o peito e ostentar os seus recordes de arrecadação,
de desemprego, de aumento das tarifas públicas, de
carestia do trabalhador. O Governo pode se orgulhar
desses recordes que, infelizmente, não aprovamos. Não
queríamos ser os pais da pobreza imensa que enfrenta
nosso País em face do descaso do nosso Governo.
Sr. Presidente Senador Papaléo Paes, médico
hoje homenageado, o PT está pagando um preço muito alto nestas eleições, em que o Partido decresce; os
eleitores estão dando o recado nas urnas. O Governo
Lula obteve enorme votação na eleição para a Presidência da República, prometendo dobrar o salário; entretanto, quando tem oportunidade, nem sequer aprova
o salário mínimo de R$275,00, uma emenda de nossa
autoria, mantendo o valor de R$260,00. O Governo
está pagando hoje um preço muito alto nas urnas por
ter prometido aumento salarial dos trabalhadores, mais
emprego e redução de tributos. Na verdade, veriﬁcase o aumento da Coﬁns, gerando mais desemprego,
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levando nossas empresas para o sofrimento intenso,
muitas das quais, se não tomarmos providências urgentes, fecharão as portas, recrudescendo a taxa de
desemprego.
Enquanto no Brasil se caminha dessa forma, na
Argentina as coisas correm diferentes: recuperam a
economia, pagam um salário mínimo de 150 dólares,
mostrando para o Brasil como governar, como recuperar
a economia tão rapidamente: basta ter coragem, desprendimento e cumprir o que se prometeu em campanha. A Argentina está sendo exemplo para o Brasil.
Espero que o Governo Lula copie coisas boas
também. O Governo leva esperança para outros países mais pobres e, no entanto, não consegue atender
às reivindicações do povo brasileiro. Certamente este
trabalho do Governo vai continuar pagando o preço nas
urnas, ainda no segundo turno, em todo o Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan, o
Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira
Campos, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, o nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, por
permuta com o Senador Marco Maciel.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a revista Época desta semana traz uma reportagem em
que mostra que mais de um terço da soja da Bolívia
é produzida por brasileiros. De um lado é muito bom
saber que agricultores brasileiros, que empresas brasileiras, estão em um país vizinho produzindo riqueza
que pode de alguma forma beneﬁciar o País. Por outro
lado, preocupo-me com o meu Estado, que tem hoje,
comprovadamente, a maior produtividade no que se
refere à produção de soja, de arroz e outros grãos. E,
no entanto, possui uma questão fundiária, quer dizer,
uma indeﬁnição quanto à titularidade das suas terras
que persiste há algum tempo – e que já vai completar dois anos no Governo Lula – sem que tenhamos
uma decisão deﬁnitiva sobre ela. Amanhã, o que posso antever – e me preocupa – é que, por exemplo, os
nossos produtores de arroz, de soja e de outros grãos
possam ir para a Venezuela, ali pertinho, levando as
suas máquinas, os seus caminhões, enﬁm, os seus
implementos e ali produzirem, Senador Ney Suassuna. Na verdade, a capital Boa Vista está distante 201
quilômetros da fronteira com a Venezuela. E existem
vários empresários venezuelanos querendo uma deﬁnição, inclusive, da situação da produção em Roraima
porque querem vender o calcário, comprar a soja, e
desejam implantar indústrias consorciadamente com
os nossos produtores brasileiros para não só vender
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o grão, mas também para produzir o óleo, o farelo, a
ração, incentivando outras atividades como a avicultura, a pecuária, a suinocultura. Estamos amarrados
à questão simplesmente de deﬁnição de qual terra,
enﬁm, é do Estado de Roraima porque persiste uma
situação que reputo um conﬂito federativo.
Como Constituinte lembro-me muito bem: o Território de Roraima foi transformado em Estado e estava dito que as terras que comporiam o Estado seriam
aquelas compreendidas pelos limites geográﬁcos do
então Território de Roraima. Portanto, não me parece
necessário outra lei para dizer que aquelas terras passariam, a partir daquele momento, a ser do Estado de
Roraima. E que se aplicava no mais o que se aplicou
na lei que criou o Estado de Rondônia. Este Governo
– o Presidente Lula, pelo menos, tem demonstrado
vontade de resolver o problema – criou um grupo de
trabalho interministerial que estudou todos os aspectos
dessa questão, na verdade motivado muito mais pela
terra indígena Raposa/Serra do Sol, que é mentirosa
desde o nome. O certo é que essa terra hoje está sub
judice no Supremo Tribunal Federal por duas razões:
primeiro porque houve decisão de um juiz federal de
Roraima a favor da suspensão parcial da portaria da
Funai que queria simplesmente extinguir o Município,
tirar de lá todas as pessoas, até mesmo escolas, prédios públicos, contrariando a maioria dos índios que
vivem lá. Depois de perderem em caráter liminar, na
Primeira Instância, no Tribunal Regional Federal, no
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal, o Procurador-Geral da República entrou com
outra medida, argüindo, aí, sim, o conﬂito federativo. É
curioso que o Ministério Público Federal, durante todo
esse tempo, quase três décadas, não tenha percebido,
ou pelo menos desconﬁado, que esse pudesse ser um
conﬂito federativo. Agora, o Supremo Tribunal Federal
vai decidir se, de fato, esse é um conﬂito federativo e,
desse modo, a decisão será dele, inclusive quanto ao
mérito. Não sendo um conﬂito federativo, volta-se para
a decisão de primeira instância proferida pelo juiz federal de Roraima.
O certo é que, mesmo tirando essa área indígena, que tem um milhão e setecentos mil hectares, as
outras terras também estão indeﬁnidas. São pouquíssimas as terras que têm algum documento de propriedade. Mesmo assim, a produção de soja e de arroz em
nosso Estado tem sido surpreendente.
Leio a notícia de que a nova fronteira agrícola
nacional está na Bolívia. Pode ser que a outra fronteira
agrícola nacional passe a ser na Venezuela, porque,
no meu Estado, infelizmente, não há uma deﬁnição
que se possa dar ao empresário que chega lá. Apesar de tudo isso, todos os dias, chegam empresários,
os quais investem, comprando as poucas terras que
têm algum tipo de documento e começam a plantar e
a produzir, sem nenhum tipo de ﬁnanciamento. Hoje
em Roraima, falta até armazém, para, adequadamente,
armazenar a produção.
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Então, faço um apelo, em nome da classe produtora de Roraima, para que esse problema seja resolvido
rapidamente e o Presidente Lula deixe a situação da
Raposa/Serra do Sol ser decidida na Justiça, aliás, não
há lugar melhor para isso. Essa decisão não poderia ser
tomada pela Funai, porque, com todo o respeito que
eu possa ter ao atual presidente daquele órgão, parece
que ele está necessitando de um exame psiquiátrico.
Há pouco tempo, quando houve aquele problema na
reserva indígena Roosevelt, ele disse que os índios
estavam agindo em legítima defesa quando mataram
29 pessoas, as quais estavam trabalhando de acordo
com os índios. Agora, apesar de todas as evidências
da declaração da testemunha que estava ao lado do
sertanista Apoena Meireles e da própria ﬁlha deste,
a qual aﬁrmou que de jeito algum Apoena Meireles
estava sendo perseguido, porque, inclusive, ele havia
entregado suas armas ao programa de desarmamento,
o presidente da Funai continua insinuando que o crime
tem outras motivações. É preciso realmente tirar essa
paixão. Felizmente a questão da Raposa/Serra do Sol
está no Supremo Tribunal Federal. Então o Presidente
Lula está livre desse constrangimento e deve agir para
resolver situação do restante das terras de Roraima.
Ouço o Senador Ney Suassuna com muito
prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Fico pasmo, porque para mim estava tudo resolvido. Quando
um Território é transformado em Estado, é óbvio que a
terra dele passa a ser do Estado, senão ele continuaria
Território. Nunca imaginei que V. Exª, em seu Estado,
estivesse vivendo um problema desses. Acompanhamos a discussão a respeito da reserva Raposa/Serra
do Sol e achávamos que o Governo Federal havia encontrado uma solução razoável sem extinguir cidades,
produção de arroz e tudo o mais. Os próprios índios,
como V. Exª bem disse, não querem isso. Quem quer
são algumas ONGs, não é isso?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Exatamente
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Abordo esse
assunto, porque a CPI das ONGs precisa levar adiante
esse tema. No Brasil, há uma ONG que também existe na Holanda. Recebi hoje alguns documentos, informando que lá ﬁzeram um plano para frear a produção
brasileira. A ONG que participou desse plano naquele
país está criando um movimento ambientalista no Brasil. É uma situação armada, arrumada, organizada por
algumas ONGs, não todas, pois, como tudo na vida,
há umas boas e outras ruins. Existem algumas que
devem ser brecadas porque estão trabalhando contra
nosso País.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Não tenha dúvida, Senador Ney Suassuna. Presidi a
CPI das ONGs, cujos trabalhos já foram concluídos, e
ressalto que houve muita diﬁculdade de investigar as
ONGs, porque, primeiramente, não há nenhum registro.
Recentemente, há uma seqüência de escândalos com
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ONGs que fazem contratos e convênios com o Governo
brasileiro sem licitação e com valores consideráveis,
ONGs transnacionais agem sem que saibamos de onde
vêm os recursos e quais são os objetivos delas.
Na CPI das ONGs, identiﬁcamos uma ONG canadense e estadunidense chamada Focus on Sabbatical,
que veio ao Brasil, particularmente ao Centro-Oeste,
propor aos plantadores de soja que não plantassem.
Eles receberiam o equivalente à plantação por não
plantarem para não concorrerem com a soja canadense e a americana. Realmente, é preciso passarmos
isso a limpo porque não dá para entender o que está
acontecendo. No caso de Roraima, não precisa sequer
derrubar nenhuma árvore. Lá a plantação de soja é feita no que chamamos de “lavrados”, equivalentes aos
cerrados daqui, sendo que não há tantas árvores como
nos cerrados. São, na verdade, campos naturais, que
têm uma produtividade muito boa por estarmos acima do Equador, haver sol o ano todo e um regime de
chuva certo. Portanto, não há como entender por que,
havendo no Brasil tanta diﬁculdade de obter alimentos
e tanta gente desempregada – no meu Estado, isso é
acentuadíssimo –, estamos amarrados a um esquema
burocrático e tecnocrático sem ﬁm.
Quero, mais uma vez, fazer esse apelo ao Presidente Lula porque esse grupo já terminou o trabalho
e apresentou um relatório, do qual ninguém tem conhecimento. É preciso desenrolar a situação do resto
das terras. O que não pode é continuar essa indecisão
por causa da reserva Raposa/Serra do Sol, que sofre
uma pressão internacional muito forte, a qual é muito
fácil de entender. Lá, assim como na reserva Roosevelt, não existem só os índios que são a favor e os que
são contra ou os não-índios que moram lá; existe também muito minério, ouro e diamante – estes se tiram
brincando. Outros minerais muito mais nobres, como
o urânio e nióbio, também existem. É preciso que o
Brasil assuma isso e possamos nós, de Roraima, produzir, gerar empregos, criar indústrias, já que ocupamos posição geográﬁca privilegiada. Estamos acima
do Equador, como eu disse, muito mais próximos dos
Estados Unidos, dentro da Venezuela, pois somos uma
verdadeira cunha dentro da Venezuela, praticamente
ligados ao Caribe e, portanto, muito próximos da Europa. Existe todo essa condição favorável, tendo em
vista nossa posição geográﬁca, mas existe também
um complô contra o desenvolvimento do Estado no
que se refere às terras, ao falso ambientalismo e ao
falso indigenismo.
Encerro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
reiterando o apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva no sentido de que encontre uma solução deﬁnitiva e deixe Raposa/Serra do Sol a cargo da Justiça. A
matéria já se encontra no Supremo Tribunal Federal,
a mais alta Corte do País, que apreciará a questão.
Já não se trata de matéria de discussão de órgão do
Governo. O Senado Federal, por meio de comissão
temporária externa, que presidi, concluiu a investigação
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e encaminhou o relatório, que atualmente faz parte do
processo no Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Com a palavra o Senador Ney Suassuna, próximo orador inscrito.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos discutindo a reforma do Poder Judiciário e, no caso, a Justiça
Eleitoral. O nobre Senador José Maranhão apresentou uma emenda a ﬁm de que houvesse mais um juiz
federal na composição da Justiça Eleitoral de cada
Estado. Alegava S. Exª que isso daria mais independência à Justiça Eleitoral Estadual. Por quê? Porque,
o juiz singular do próprio Estado ﬁca quase sempre
acompanhando o voto dos desembargadores, ou do
desembargador presidente, o que leva a um desequilíbrio, considerando que ainda há juízes que são de
indicação quase sempre política.
Essa discussão ocorreu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ﬁcamos bastante divididos: alguns Senadores concordavam; outros, não. Fui
um dos que entendiam que nem precisava disso. Mas
hoje assomo à tribuna exatamente para dizer que mudei
de opinião. Por que razão? Porque estamos vivendo
um segundo turno na cidade de Campina Grande, e
é surpreendente como é preciso uma Justiça mais dinâmica. Não que o nosso Desembargador Presidente
não seja um homem de bem e que não esteja fazendo todo o possível. Tenho a impressão de que agora,
depois que lhe ﬁzemos uma visita e contamos o que
estávamos vivendo, S. Exª passará a dar uma atenção
maior a essa cidade, uma vez que estava cuidando de
todo o Estado.
A uma semana da eleição, o Governador doou
mil terrenos num bairro pobre – o bairro do Cachoeira
–, dispensou o pagamento de 12,5 mil casas nesse
mesmo bairro, e se fez uma fogueira com todos os
carnês que estavam para ser pagos.
Gravamos cidadãos recebendo carteira de motorista sem fazer o exame. Foi gravado, denunciado.
A prefeita da cidade foi à Associação Campinense da
Imprensa e deu conta da situação. O cidadão pega a
carteira, pergunta se não tem que fazer prova, e lhe
é dito que não, contanto que vote nos candidatos que
eles indicarem. Então, carteiras de motorista estão
sendo doadas; credenciamento de vale-gás, de leite
estão sendo feitos de casa em casa, mas com a propaganda do candidato. Enﬁm, não entendemos essas
atitudes porque não fazem parte da legislação do País.
O Presidente Lula fez um elogio público a uma prefeita
em uma inauguração e recebeu uma multa de R$50
mil. Sua Excelência acatou a decisão porque se trata
da legislação.
Infelizmente, não é isso que está ocorrendo na
nossa Paraíba. Os jornais mostraram o Governador se
fazendo de guarda de trânsito. S. Exª tem todo o direi-
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to de fazer a sua campanha. Penso que temos adversários, não temos inimigos. Estou à disposição para
lutar pela Paraíba sempre, inclusive à disposição do
Governador caso precise. Mas, numa disputa eleitoral,
isso não é correto, pois mistura um assunto com outro
e cria uma desproporção. Fica, de um lado, um candidato sem esses recursos, e, de outro, todo o peso do
Estado, fazendo força para que isso não ocorra.
Em João Pessoa, a eleição foi muito dura. No
último dia, soubemos de coisas incríveis que lá ocorreram, mas o povo estava muito determinado, e ganhamos com 65%.
Em Campina Grande, tenho certeza de que os
campinenses também mostrarão a sua independência,
pois não passíveis de vender o seu voto. Mas, cá entre
nós, é muita pressão, é muita desproporção.
Mudei a minha opinião e estou aqui dizendo à
Casa. Com certeza, outros também mudaram. Sei que
outros vão querer uma justiça eleitoral menos estadualizada, portanto, menos politizada, menos passível da
politização. Faço referência ao fato de que a cúpula
da Justiça não se tem comportado assim na Paraíba.
Infelizmente, em um pleito, isso deveria ocorrer em
todas as cidades.
Fomos ao Desembargador Presidente pedir que
houvesse uma atenção especial para Campina Grande,
para não ocorrer o que está ocorrendo.
Vejam V. Exªs, um carro de som meu levou dois
tiros! Uma campanha, ou se vence ou se perde pelo
discurso, e não pela violência. Não pode ser levada à
ponta de faca.
Essa era a consideração que eu queria fazer,
Sr. Presidente.
Devemos alertar quem hoje age dessa forma de
que não vai gostar no dia em que receber na mesma
moeda. Por isso, deve haver equanimidade, deve haver equiparação, mas, infelizmente, não é o que está
ocorrendo na cidade de Campina Grande, no meu Estado. Por essa razão, estou mudando a minha opinião
e passando a ser um apoiador da emenda do nobre
Senador José Maranhão, em relação a que mudemos
a composição da Justiça eleitoral estadual, incluindo
mais um juiz federal, que não estará passível de pressões políticas no âmbito do Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, nobre Senador Mão Santa.
Senador Mão Santa, a Presidência faz uma consulta a V. Exª. Como há outros oradores querendo fazer
uso da palavra, solicito a V. Exª, que dispõe de até 20
minutos, se possível, que utilize menos tempo, a ﬁm
de que os demais Senadores inscritos possam também pronunciar-se.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, que preside esta reunião,
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Senadoras e Senadores, brasileiras e brasileiros, serei breve.
Lamento usar da palavra. Apresento um site de
um jornalista conceituado do Piauí, Tomaz Teixeira,
hoje, Dia do Médico. Plantão Jogo Aberto: “Escândalo.
Tribunal de Contas da União indicia vice de Silva por
improbidade administrativa no PAPP de 1994”, mas
não é nada disso o escândalo maior.
ATENÇÃO! EXCLUSIVO:
ESCÂNDALO E CORRUPÇÃO ELEITORAL
NA CAMPANHA DE SILVIO MENDES.
(Prefeito e Candidato Silvio Mendes reúnem servidores da prefeitura em ginásio do
SESC em pleno horário de trabalho, com servidores do PSF sendo forçados a comparecer
e ainda fardados, tentam mascarar o crime
eleitoral vestindo a camisa do candidato por
cima da farda do PSF).
Atentai bem para a vergonha, Senador Eduardo
Siqueira Campos! Ó Justiça, tirai a venda dos olhos!
Creio que o símbolo novo do Tribunal de Justiça é um
olho bem aberto. O jornalista mostra, na denúncia, 19
fotos estarrecedoras. Um quadro vale por mil palavras.
Vi um Deputado Federal ser cassado no Piauí porque
um médico do interior deu umas amostras-grátis de
Viagra. Aqui, houve o caso do bravo Senador João
Capiberibe.
Creio que a lei deve ser igual para todos. Assim
li em Clóvis Bevilácqua. Há 19 fotograﬁas.
Foto 1 – Carro chamado de fumacê conveniado entre o
Estado e a Fundação Municipal de Saúde levando
servidores para a reunião do SESC.
Foto 2 – Foto de um JEEP do SUS também presente
à grande reunião com servidores do PSF em pleno horário de expediente. Também transportando
pessoal do PSF (Programa Saúde da Família) e
servidores da Prefeitura.
Foto 3 – FLAGRANTE – Servidores do PSF, coitados, forçados a vestir a camisa do candidato
por cima da farda em pleno horário de trabalho,
para atender a convocação do Prefeito e de seu
candidato.
Foto 4 – FLAGRANTE – Mais servidores vestem camisa do candidato Sílvio Mendes por cima da farda
do PSF, em pleno horário de trabalho.
Foto 5 – FLAGRANTE – Secretária Cláudia Brandão,
da Comunicação, chega à reunião e grita ao telefone que os servidores estão chegando fardados e perguntando de quem foi essa loucura e
gritando pede que vistam a camisa depressa por
cima da farda do PSF.
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Foto 6 – Assessor levando camisas ao lado do ginásio
coberto para os servidores do PSF vestirem por
cima da farda. Uma loucura!
Foto 7 – FLAGRANTE – Servidores recebendo camisas
para vestir por cima da farda ainda com a mochila
de trabalho do PSF ao ombro, prova inequívoca
de que foram tirados do trabalho, direto para o
SESC nos carros oﬁciais mostrados.
Foto 8 – FLAGRANTE – Servidores ainda portando
mochilas de trabalho do PSF e recebendo camisas em pleno expediente para comparecer à
reunião do candidato Sílvio Mendes no ginásio
do SESC.
Foto 9 – FLAGRANTE – Mais servidores do PSF chegando à avenida ao lado do Sesc, recebendo
camisas para vestir sobre a farda e mascarar o
quadro da corrupção eleitoral.
Foto 10 – FLAGRANTE – Mais servidores, coitados,
vestindo a camisa do candidato para a reunião
ainda do lado de fora do SESC.
Foto 11 – FLAGRANTE – A camionete Saveiro da
Fundação Municipal de Saúde, que levou funcionários do PSF para a reunião, a exemplo dos
outros carros estacionados ao lado do SESC, no
local da reunião.
Foto 12 – FLAGRANTE – A mesma Saveiro da Fundação Municipal de Saúde, em ângulo que mostra
estar parada ao lado do SESC, local da reunião
do candidato tucano Sílvio Mendes.
Foto 13 – Candidato Silvio Mendes chegando à reunião
tendo servidores do PSF com a sua camisa de
campanha e com bandeiras de sua campanha.
Algo inacreditável.
Foto 14 – Prefeito Firmino Filho também chegando à
reunião do SESC para encontro com os funcionários do PSF em pleno horário de expediente.
Foto 15 – Candidato cumprimenta assessores da Prefeitura de Teresina, forçados a comparecer à reunião
do candidato com os servidores do PSF.
Foto 16 – O Candidato caminha para entrar no SESC,
com servidores do PSF usando camisa por cima
da farda e outro ainda com a farda de trabalho.
Foto 17 – O candidato e o Prefeito Firmino ladeados
por servidores presentes à reunião com o PSF,
muitos já sem a farda e usando traje normal.
Foto 18 – Vejam o candidato cumprimentando os servidores do PSF que lotaram o Ginásio do SESC
pela exigência de apoio ao candidato oﬁcial em
pleno horário de trabalho.
Foto 19 – Vejam o candidato agitando os braços; e ao
lado um dos servidores que vestiu a camisa por
cima da farda do PSF.
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Esse escândalo merece uma ação veemente
da Procuradoria Eleitoral, pois trata-se de abuso de
poder, uso da máquina administrativa e corrupção
eleitoral, usando carros oﬁciais e servidores ainda
fardados em horário de expediente, para a obrigação
de apoiar e ajudar na campanha eleitoral do candidato da Prefeitura.
São crimes eleitorais sem defesa. Agora é aguardar como vai se manifestar o Procurador Kelston Lages,
responsável por essa missão da Justiça Eleitoral. Se
for para cumprir a lei, isso é caso de impugnação de
candidatura, sem chance nenhuma de defesa. O crime
está conﬁgurado e comprovado com fotos irrefutáveis.
Os partidos de oposição ao candidato do Prefeito agora ingressam com pedido de cassação do registro de
candidatura do tucano Sílvio Mendes.
É um escândalo! Além do homem-bomba, lá se
criou o homem-banco, a mulher-banco, o carro-banco.
Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª conhecia o
homem-bomba, a mulher-bomba, o carro-bomba, que
existem no Iraque, por exemplo, nas missões suicidas.
Lá no Piauí, criou-se o homem-banco, a mulher-banco
e o carro-banco.
Em outro documento, consta a lista de ocorrência.
A própria Polícia Federal prendeu nove pessoas, algumas das quais importantes e pertencentes à alta cúpula
do Partido que comanda a Prefeitura de Teresina.
O Piauí, de tanta história de grandeza, o Estado
mais importante, sem dúvida nenhuma, na manutenção da unidade territorial deste País; o Piauí que, ao
longo dos anos, tem dado exemplo de grandeza, se
vê agora com essa mancha vergonhosa, uma tentativa de se aproveitar do desemprego, da miséria, da
forme, da falta de oportunidades do povo para negociar aquilo que a conquista e a democracia deram de
mais valioso: o voto.
Concluo, Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, solicitando a transcrição das matérias lidas
do site Jogo Aberto. Peço ainda que sejam enviadas
cópias ao Ministério Público Federal, ao qual requeiro
as providências.
Eram essas as nossas palavras com a fé em
Deus e nas palavras de Cristo. “Bem-aventurados os
que têm fome e sede de Justiça.” O Piauí é um Estado
bem-aventurado, ele quer justiça.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÃO SANTA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)

72

31566 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

OUTUBRO 2004
Outubro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 19

73

31567

74

31568 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

OUTUBRO 2004
Outubro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 19

75

31569

76

31570 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Senador Mão Santa, a solicitação
de V. Exª será atendida na forma do disposto do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
nobre Senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio
Grande do Norte.
Senador, V. Exª, na forma regimental, tem direito a vinte minutos, mas como colabora sempre com a
Mesa para que os demais companheiros possam fazer
uso da palavra, poderá utilizar dez minutos, permitindo assim que outros Senadores ainda façam uso da
palavra na presente sessão.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há
dúvida de que colaborarei com a Mesa, porque esta
Presidência sempre foi muito tolerante com relação
aos oradores que não têm a faculdade de falar a todo
instante, aqui no plenário do Senado.
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Venho a esta tribuna, em primeiro lugar, para
dizer – e o faço para conforto dos que fazem a TV Senado, para regozijo daqueles que compõem o sistema
de comunicação do Senado – que, de fato, andando
pelo meu Estado do Rio Grande do Norte, durante a
campanha eleitoral, pude constatar como a TV Senado é vista nas cidades do interior e também na capital.
Não foram poucos os Municípios – e acredito que isso
acontece com todos os outros Senadores – em que
cheguei e fui abordado por pessoas que se dizem voltadas para a TV Senado, para o acompanhamento dos
nossos trabalhos. É importante que possamos perceber
e aquilatar isso para, cada vez mais, procurarmos melhorar o desempenho desse sistema de comunicação
do Senado Federal. Tendo a dimensão do que representa isso, claro que um Presidente como o Senador
José Sarney e todos aqueles que o auxiliam vão fazer com que a TV Senado tenha um prestígio maior e
assim expanda o seu trabalho. Sei que há realmente
uma grande luta do Presidente do Senado no sentido
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de que a TV se transforme em um canal aberto, para
que tenhamos uma audiência maior dos trabalhos do
Senado Federal.
Venho a esta tribuna não apenas para fazer esse
registro, mas também para dizer que o Rio Grande do
Norte recebeu, na semana passada, a visita do Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. S. Exª teve
a oportunidade de visitar a grande feira de agronegócios que se realiza no nosso Estado, sob o nome de
Festa do Boi. Hoje, essa exposição é conhecida em
todo o Nordeste e em todo o País. Ela apresenta a
pujança da nossa agropecuária e de toda a economia
do Estado. O Ministro esteve percorrendo essa feira
e, depois, durante três horas, numa audiência pública realizada pela Assembléia Legislativa, discutiu os
assuntos pertinentes à economia do nosso Estado,
especiﬁcamente o agronegócio. O Ministro ouviu uma
exposição sobre agropecuária, uma exposição sobre
carcinicultura e uma exposição sobre fruticultura, veriﬁcando que esses segmentos do nosso agronegócio estão crescendo. Mesmo diante de determinados
obstáculos, eles não estão deixando de fazer parte,
de forma expressiva, da pauta de exportações do Rio
Grande do Norte.
Atualmente, o Rio Grande do Norte é o maior
produtor de caprinos do Brasil. Isso aconteceu em
muito pouco tempo – o Senador Mão Santa sabe disso –, na medida em que nós, no Governo, tivemos a
oportunidade de criar o programa do leite bovino e o
programa do leite caprino. O Rio Grande do Norte é
hoje o Estado que mais cultiva camarão no Brasil, o
que tem levado aquele Estado a ser também o maior
exportador de camarão do nosso País.
Temos também uma posição muito expressiva
com relação ao melão, à manga, enﬁm à fruticultura.
E o Ministro viu tudo de perto, constatou como isso
chegou a ser realizado, como um Estado com 85% de
seu território no semi-árido chegou a esse patamar privilegiado. Não é fácil, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
chegar a tais índices de produção, de produtividade,
de exportação, sobretudo quando se fala de um Estado
como o nosso, preso ainda ao problema grave de ter
grande parte de seu território vivendo secas periódicas,
freqüentes. No entanto, a irrigação, a grande mola, a
grande alavanca da fruticultura, mais a resistência de
nosso sertanejo, grande força de nossa caprinocultura, e o camarão deixam hoje o Estado nessa posição
privilegiada que não podemos perder e que já é alvo
da cobiça daqueles que, no exterior, não aceitam que
o nosso País venda tanto e em tão pouco tempo. Daí
a acusação de dumping que se lançou contra o produção de camarão.

Terça-feira 19

77

31571

Portanto, quero congratular-me com o Ministro
pela sensibilidade demonstrada diante de tantos pleitos, que não deixaram de se avolumar na medida em
que se ouviam os oradores e os expositores. Quero
congratular-me com o Presidente da Assembléia, Deputado Robson Faria, com toda a Assembléia Legislativa
do Estado, com os Deputados presentes e, sobretudo,
com os produtores do meu Estado.
Ressalto que há uma falta de crédito que atinge
a carcinicultura, a fruticultura, agravando o problema
quando se fala na nossa pecuária. Sr. Presidente, percebo que não estou sendo aquele colaborador que
prometi a V. Exª.
Desse modo, o grande problema hoje parece estar
na possibilidade de o Governo ter canais mais abertos, programas mais receptivos, voltados para essas
atividades. Aﬁnal, não estamos falando aqui do velho
Nordeste, do velho Rio Grande do Norte. Não estamos
pedindo o SOS que se pedia antes, o socorro, as providências do Governo. Não estamos pedindo isso, e sim
o crédito adequado, na hora certa. Estamos pedindo o
incentivo do Governo por meio da infra-estrutura, para
que esses setores do agronegócio do nosso Estado
possam efetivamente disparar.
Congratulo-me, portanto, com o Ministro da Agricultura e do Abastecimento e digo a S. Ex.ª que a sua
visita semeou uma expectativa muito grande, no Rio
Grande do Norte, de que possamos exportar o nosso
mamão para os Estados Unidos – estamos nessa lide há
muito tempo – e atenuar o problema do dumping que se
insere hoje no contexto da criação do nosso camarão,
de modo que, a exemplo da pujança do Tocantins, meu
caro Presidente Eduardo Siqueira Campos, possamos
ter um Rio Grande do Norte revitalizado como se viu
em nossa Feira do Boi, durante esses últimos dias em
que foi realizada no Rio Grande do Norte.
Congratulo-me com a Anorc e com o seu Presidente, José Bezerra Junior, e digo desta tribuna do
Senado Federal que estamos efetivamente no caminho
certo. Não há por que deixar de dizer isso. Estamos
perseverando, persistindo, obstinadamente, mas sozinhos não chegaremos ao que desejamos. Precisamos
de apoio, sobretudo do Governo Federal, que se pode
unir aos Governos Estaduais e às Prefeituras. Os produtores estão aí.
O que tenho a dizer a esta Casa, nesta tarde de
segunda-feira, é que a luta eleitoral se está desenvolvendo. O que foi denunciado pelo Senador Mão Santa, aqui e acolá, também ocorre em meu Estado. Mas
não seria eu, já que não disponho de maiores dados
no momento, que me voltaria para o assunto. Portanto, solidarizo-me com o Senador Mão Santa por tudo
o que S. Exª disse há pouco da tribuna.
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E ao proferir meu pronunciamento, falo mais a
respeito do futuro do Estado e da região do que do
presente e do passado. Reﬁro-me ao futuro e digo
que é preciso construí-lo com garra e pertinácia, como
estamos fazendo, e também com a sensibilidade daqueles que tiveram a oportunidade de se desenvolver
e que atualmente exibem os indicadores de progresso e de desenvolvimento. Certamente, o progresso e
o desenvolvimento do Sul do País e de outras regiões
foram alcançados pela pertinácia de seu povo. Não há
como negar o fato. Mas tudo foi conseguido também
pelo apoio e pelo incentivo do Governo Federal, que
não pode faltar ao Nordeste, ao Rio Grande do Norte,
àqueles que, como nós, estão procurando construir
uma vida melhor para todo o nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado pela compreensão. (Pausa.)
O Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º VicePresidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Garibaldi Alves Filho, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna talvez
de forma insistente, renitente. Não é o único tema que
trago a esta tribuna, mas é sobre ele que mais falo.
Trata-se da luta à qual tenho me dedicado mais.
Registro a divulgação recente, na última quintafeira, do censo da educação de ensino superior feito
pelo MEC. Os números são desestimuladores, preocupantes; trata-se de um alerta.
Sr. Presidente, divido com o Ministro Tarso Genro,
com os professores, com os alunos, com a sociedade brasileira, por intermédio da TV Senado, da Rádio
Senado FM e da Rádio Senado AM, e com os meus
Pares a minha preocupação revelada por meio desses números.
O Ministro Tarso Genro faz uma aﬁrmação, interpretando os números, de que 47,3% das vagas nas
instituições privadas de ensino superior estão ociosas.
O Ministro chega a aﬁrmar que esse percentual é um
escândalo. São palavras do Ministro: “Temos milhões
de jovens querendo entrar nas universidades e não
conseguem”.
Onde está o problema, Sr. Presidente? Eles não
conseguem a aprovação num curso público e gratuito
nas universidades federais porque não têm as melhores
condições para competição, não têm livros, não têm
apoio, não têm transporte, não têm alimentação.
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Temos outro dado: estamos perdendo 40 mil jovens na faixa de 18 a 24 anos nos grandes centros
urbanos brasileiros, fruto da violência, quase todos
pobres, predominantemente da raça negra, ﬁlhos das
periferias, ﬁlhos dos desempregados, dos desassistidos. Os números não poderiam ser diferentes. Eles
são a tradução da realidade do País.
Fui colega do Ministro Tarso Genro na Câmara
dos Deputados, a quem admiro por ter sido um grande
gestor quando Prefeito de Porto Alegre, por ser um dos
melhores homens públicos deste País e um homem
sério. Divido com o Ministro algumas das preocupações e, juntamente com S. Exª, insisto numa matéria
que tramitou nesta Casa, de que fui Relator.
Houve, no Senado, a tramitação de um projeto
que tratava do crédito educativo. Aproveitei aquela
oportunidade para dizer à Nação brasileira que, se já
foi constatado que há 47% de vagas nas instituições
privadas de ensino superior, as pessoas não podem
pagar suas mensalidades. O que o Governo brasileiro oferece para a juventude, além das universidades
federais? Oferece o Fies, Fundo de Financiamento do
Ensino Superior.
Insisto, Sr. Presidente. A única forma de se inscrever no Fies é por intermédio da Internet. Interesso-me por essas coisas e vou até o site do Ministério
da Educação, como se fosse um jovem que estivesse
buscando uma forma de ter um ﬁnanciamento para
o seu estudo. Ao preconizar a Internet como a única
forma de inscrição, estamos imaginando o Brasil da
inclusão digital.
Ontem, foi transmitida pelo programa Fantástico
uma matéria em que o nosso Ministro Patrus Ananias,
um homem sério, responsável, íntegro, de experiência
administrativa comprovada na Prefeitura de Belo Horizonte, disse que uma das maneiras que o Governo
preconiza para atestar a freqüência dos alunos em sala
de aula no ensino fundamental seria o cartão magnético. No mesmo momento, a Rede Globo focalizou a
realidade da grande maioria das escolas, cujas salas
de aula não têm luz elétrica, não têm carteira, não
têm material, não têm lápis, e estamos imaginando
que um cartão magnético vai assegurar que o aluno
que recebe o Bolsa Escola realmente está freqüentando a escola!
Mas não quero, Sr. Presidente, perder o foco inicial da questão do ensino superior.
O segundo ponto que também relatei e que esta
Casa aprovou por unanimidade, Senador Garibaldi
Alves Filho, com o voto de V. Exª, que estava presente na sessão, foi a retirada da ﬁgura do ﬁador para o
estudante, que só pode fazer a sua inscrição pela Internet. Com isso, estamos deixando grande parte dos
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estudantes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste de
fora do Fies por não conseguirem acesso.
Quem consegue acesso à Internet, Senador Garibaldi Alves Filho, encontra as obrigações. Vem, então, algo contra o qual me bato muito: o estudante é
obrigado a apresentar um ﬁador.
Digo sempre, Sr. Presidente, que, se temos um
esforço do Governo no Universidade Para Todos, se
temos um esforço para renovar as universidades públicas federais para as quais temos que voltar também
as nossas atenções – existem universidades que não
têm dinheiro para pagar conta de água e de luz, que
fecham laboratórios, em que há greve por questão de
bandejão, por questão de falta de bibliotecas, sendo
as condições precárias –; se já temos esse quadro, há
um outro quadro de milhares de entidades de ensino
superior privadas para as quais o estudante não tem
um sistema de ﬁnanciamento.
O único sistema de ﬁnanciamento que encontramos, o Fies, vai atender – acabou de sair a lista agora,
Senador Garibaldi Alves Filho – 50 mil estudantes. Temos, segundo o censo, 3 milhões e 900 mil estudantes
no ensino público superior; desses, 2 milhões estão nas
instituições privadas. Vamos atender agora apenas 50
mil, que se devem submeter a uma lista de obrigações,
entre elas a apresentação de um ﬁador.
Estou apresentando, Sr. Presidente, um projeto
de lei porque há uma decisão da Justiça impedindo a
exigência de ﬁador. É simples o raciocínio, Sr. Senador. Perdoem-me as demais casas do comércio, mas
quando alguém vai às Casas Bahia, que é a que mais
anuncia, vejo um rapaz dizendo: “Compre agora e comece a pagar daqui a três meses”. Para muitas coisas
já se dispensa o ﬁador. Quando se exige um ﬁador para
a compra de um bem, aciona-se quem não pagou. Se
o titular não pagar vão atrás do ﬁador. Se este não
pagar toma-se a mercadoria. O pobre brasileiro que
comprou um rádio pode devolvê-lo. Pergunto a V. Exª,
Sr. Presidente, pergunto a V. Exª, Sr. Ministro: o que
será feito com um aluno que não pagou a mensalidade
de uma escola de ensino superior? Aciona-se o aluno,
ele não paga; aciona-se o ﬁador, ele não tem ﬁador. O
que será tomado? O pouco conhecimento que adquiriram as pessoas que freqüentam um curso noturno,
depois de trabalhar o dia inteiro, sem passe de ônibus,
sem ter comido nada? Pessoas pobres, humildes, que
querem ter o orgulho de dizer que têm um diploma superior? Conheço famílias inteiras cujos irmãos abdicam
de estudar para ajudarem um que será doutor. Já me
disseram: “Somos sete, Senador, aqui em casa. Todo
mundo trabalha um pouco, e um de nós vai se formar”.
Esse é o sonho do povo brasileiro.
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O MEC preconiza, entre as modalidades de inscrição para o sistema de crédito educativo, a exigência
de um ﬁador. Se o Governo brasileiro, se a Nação brasileira, não puder acreditar na sua juventude, na alma
da nossa sociedade que mais poderemos fazer? É tão
pouco, tão pouco, que é uma exigência dispensável.
Sobre esse ponto, deﬁnitivamente, já se pronunciou a
Justiça por meio de uma liminar. Mas abrindo o site do
Fies, do MEC, vejo que continuam exigindo a ﬁgura do
ﬁador, o que é um descumprimento, no mínimo, da decisão de um juiz federal e que, portanto, tem validade
em todo o território nacional.
O Plano Nacional de Educação preconizava que
atingíssemos uma faixa de pelo menos 30% dos jovens
brasileiros estudando em entidades de ensino superior. Temos 9%; apenas 9% deles conseguem chegar
às faculdades. E com a revelação desses números
chegamos à conclusão de que se temos 9% hoje não
vamos atingir mais, como era previsto para este ano,
o percentual de 30% da juventude brasileira inscrito
em cursos superiores. As razões são essas.
Para a maioria dos cursos das universidades públicas e, portanto, gratuitas, a exemplo da UnB, entre
outras, passam os alunos que estudaram nos bons cursos particulares, passam aqueles que estudaram nas
melhores escolas. Existe um número surpreendente de
alunos oriundos das redes públicas que estão conseguindo chegar às faculdades públicas e gratuitas que,
na maioria das vezes, se encontram em greve, muitas
delas sem laboratórios, sem centros de pesquisa. É
um quadro triste.
Sr. Presidente, dentro desse censo, o Brasil inteiro
destacou pela imprensa o que se acha publicado em
página do Jornal do Brasil e que cito agora:
Universidades têm 47,3% de vagas ociosas. O Censo da educação superior revelou
índices alarmantes principalmente nas instituições do setor privado. O Censo de Educação
Superior de 2003, divulgado ontem pelo MEC,
revelou um índice de ociosidade de 47,3% nas
vagas abertas pelas instituições no ano passado, um aumento de quase pontos percentuais
em relação a 2002.
E ainda o número de inscrições em entidades
públicas e privadas é o menor dos últimos três anos.
Mas, segundo o Ministro, isso vem ocorrendo ao longo
dos últimos 20 anos, Sr. Presidente. Então não estou
fazendo um discurso sobre este ou aquele governo;
faço uma constatação. Nós estamos conseguindo perder a nossa juventude para a violência, para o tráﬁco,
para o subemprego, para a subocupação e para o aniquilamento de um sonho. Aﬁnal de contas, o que res-
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ta ao jovem se não vai à faculdade, se não freqüenta
as escolas, se não tem as oportunidades para a sua
formação? Resta, Sr. Presidente, a economia informal. Conseqüência: crescem a pirataria e o emprego
sem carteira assinada. Todos esses números vão se
multiplicando.
Eu observei, Senador Paulo Paim, um fato curioso
mencionado pelos jornais. Ao revelar o nome dos cinqüenta mil beneﬁciados para o ﬁnanciamento do Fies,
a Caixa Econômica Federal constatou que havia um
erro. E ressalte-se que a instituição privada tem que
estar interessada em receber esse tipo de pagamento
via Governo porque se não o quiser o estudante não
poderá solicitar o Fies. Depois de o estudante ter conseguido o acesso à Internet e o ﬁador, depois de ter
preenchido todos os formulários, anunciaram-se 50 mil
nomes. Todavia, descobriram que, por terem calculado, se não me engano, 9 mil alunos como se as mães
ainda estivessem vivas, houve alteração na base de
cálculo e, então, foi alterada a lista, com a troca dos 9
mil alunos. Houve uma reformulação. A própria CEF
não revelou exatamente quantos eram esses alunos,
mas estima que eram cerca de 9 mil. Segundo a instituição, não haveria grandes alterações no total de 50 mil
beneﬁciados. Imagine, Senador Paulo Paim, há tanta
diﬁculdade para ﬁnanciar aquilo que vai ser pago... Nem
sei se seria melhor para o aluno a mãe já ter morrido
porque, na base de cálculo, ele seria considerado mais
carente, ou se o contrário, a mãe estar viva. O fato é
que a base de cálculo procedida pelos técnicos acabou
retirando 9 mil alunos do ﬁnanciamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito difícil acreditar que isso esteja ocorrendo. Tenho certeza
absoluta de que, se esse é o critério analisado pela
Caixa Econômica Federal, se faz parte da regulamentação do Fies tal critério, “este número é um escândalo”. É uma frase do Ministro Tarso Genro, com a qual
concordo. O escândalo maior ainda é pedirmos ﬁador e
só ter ﬁnanciamento para 50 mil alunos de um total de
3,9 milhões estudantes que estudam, sabe Deus como,
em centros privados ou nas universidades federais.
Quero, ﬁnalmente, Sr. Presidente, dizer que eu
estava exercendo o cargo de Secretário de Governo
do Estado do Tocantins quando os estudantes exigiram a criação da Universidade Federal do Tocantins.
Entraram em greve. Nós viemos a Brasília, assumimos
um compromisso público com os estudantes. O Presidente era o Sr. Fernando Henrique Cardoso, a quem
eu disse: “Sr. Presidente, a Universidade Estadual do
Tocantins está em greve; e o Tocantins é o único Estado que não tem uma universidade federal ainda; o
senhor vai nos visitar e não pode nos faltar com este
pleito”. E nós tínhamos uma certa oposição dentro do
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MEC para a criação de novos cursos federais. Mas há
Estados que têm nove instituições federais. O Tocantins
não tinha nenhuma. Eu argumentei com muita força
no Ministério da Educação. Fui vencido porque o MEC
não queria mandar para a Presidência da República a
exposição de motivos.
Mas eu quero lembrar aqui, Sr. Presidente, que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso avocou para
si o processo. Foi ao Tocantins, assinou o decreto que
enviou para esta Casa com o ato de criação da Universidade Federal de Tocantins. Eu disse a ele, entre outras
coisas: “Sr. Presidente, o senhor é tão bem quisto em
Tocantins que se for lá para não fazer isso, é melhor
não ir. O senhor já deu muito ao Tocantins: nós temos
usinas hidroelétricas, linhão, a Norte-Sul avançou, o
senhor acabou a ponte, mas o pleito mais importante que temos é a criação da Universidade Federal do
Tocantins”. O Presidente chegou a se assustar porque
eu fui um pouco pretensioso, um pouco mal-educado
com Sua Excelência, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu lhe disse: Sr. Presidente, o
senhor vai em maio ao Tocantins; se o senhor não for
à Universidade Federal é melhor não ir. O senhor vai
encontrar greve, o senhor vai encontrar revolta, o senhor vai encontrar os estudantes clamando por essa
universidade federal. O Presidente tomou uma decisão,
foi e criou a universidade que está funcionando. E nós
ﬁzemos de forma descentralizada. Nós temos campus
em Palmas, Miracema, Porto Nacional, Gurupi, Arraias,
Araguaína e Tocantinópolis. Ela já foi criada com campus em outras cidades.
Sr. Presidente, em Guaraí, existe o Instituto de
Ensino Superior de Guaraí (IESG) e, em Colina, a
Fundação Educacional de Colinas (Fecolinas). O prefeito de Colinas é o presidente do PT do meu Estado,
o Deputado estadual Santana, e a cidade de Guaraí
acaba de eleger um prefeito do PT. Essas duas cidades, Guaraí e Colinas, resolveram assumir o controle
do ensino municipal, no ensino superior, em um acordo
ﬁrmado no tempo em que não havia a Universidade
Federal do Tocantins; existia a Universidade Estadual, a Unitins.
Então, Sr. Presidente, quero, entre outras coisas,
fazer um pedido ao Ministério da Educação, ao reitor
da Universidade Federal do Tocantins. Vamos, para
isso, reunir toda a Bancada federal do Tocantins, para
pleitear a encampação destes dois centros: Instituto
de Ensino Superior de Guaraí e Fundação Educacional de Colinas. Por quê? Porque é o Município que os
mantém e o fazem de forma subsidiada. Os estudantes pagam uma mensalidade. Se forem encampados,
passarão a integrar o sistema Universidade Federal
do Tocantins.
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Então, tendo em vista que os números são ruins,
que o censo tornado público mostra que 47% das vagas
das faculdades privadas estão ociosas, que o Ministro
da Educação considera isso um escândalo – nós também o consideramos –, vamos nos unir, Sr. Presidente.
Vamos mudar o Fies! Vamos mudar as regras!
Estou apresentando um projeto de lei que proíbe
o Governo de exigir ﬁador quando se tratar de educação, pelo menos o Governo. Deixemos isso para as
Casas Bahia, as casas de eletrodomésticos, as lojas
– e vejam que grande parte delas já aboliu a ﬁgura do
ﬁador, preferindo acreditar no consumidor e dar-lhe
mais prazo.
Senador Garibaldi Alves Filho, já houve 100 milhões de brasileiros inscritos no Serasa. Como alguém
vai pedir a um vizinho que seja seu ﬁador para pagar
a mensalidade da faculdade?
Sr. Presidente, vou estudar, com mais acuidade,
de forma mais detalhada, esses números, e voltar novamente à tribuna para tratar deste assunto com mais
tempo – 20 minutos. Todavia, posso dizer antecipadamente que as grandes prejudicadas são a região
Norte e a Nordeste, nas quais, em muitas áreas, não
há médicos nem atendimentos para a população. Uma
forma de o estudante pagar o ensino seria dedicar os
dois primeiros anos posteriores à conclusão do curso
ao Governo, atendendo o povo nessas áreas.
Vou apresentar dois projetos diferentes: o primeiro deles, atendendo à decisão do Judiciário, extingue
a ﬁgura do ﬁador para o Fies. Por que não podemos
utilizar as emendas parlamentares para bolsa de estudo? Se podemos fazer emendas parlamentares para
todas as áreas, gostaria também de poder destinar a
minha verba, que é igual à de todos os Srs. Senadores
– temos R$2milhões, para quadras de esportes, casas
populares, obras de infra-estrutura –, àquilo que considero mais importante: ao pagamento do estudo de
quem está precisando. Eu faria isso com muita alegria,
pois estaria fazendo a melhor obra de infra-estrutura
para o meu Tocantins, ao distribuir bolsas de estudo
para os estudantes carentes. Dois milhões de reais
podem não parecer nada, mas, como há estudantes
que pagam mensalidade de R$300,00, R$200,00 ou
R$150,00, estaríamos pagando o estudo de muitos. Eu
me sentiria honrado em poder fazer isso. Hoje, há uma
vedação a isso. Estou propondo uma alteração para
que possamos transformar as emendas parlamentares
em bolsas de estudo.
Desse modo, duvido que houvesse contingenciamento. Eu gostaria de saber se haveria um Parlamentar
com emenda contingenciada se o objeto da emenda
fosse bolsa de estudo. Os estudantes estariam com
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a sua mensalidade assegurada. Isso não resolveria o
problema, mas iria contribuir para difundir o ensino.
Vou encerrar – já contei com a paciência e com
a boa vontade de V. Exª, Sr. Presidente –, fazendo um
apelo ao Ministro da Educação, a quem manifesto
minha solidariedade. A aﬁrmação do Ministro de que
considera os números um escândalo é o desabafo de
um homem sincero, inquieto com os números. Solidarizo-me com S. Exª.
Sou professor e tenho minha carteira no MEC
ainda hoje. Estou fora da atividade há muitos anos,
porque estou no Legislativo, mas aqui me sinto em
atividade em favor da educação. Quero dedicar este
meu mandato à juventude brasileira. Vamos mudar os
números. Em vez de 40 mil jovens assassinados nas
periferias das grandes cidades, vamos colocar 40 mil
jovens nas universidades brasileiras. Isso seria tão
bom para este País, Sr. Presidente!
Não sei se é um sonho, mas tenho visto alguns
Parlamentares entregarem a sua vida pública a uma
causa. Quero fazer isso com o meu mandato e com
a minha passagem pelo Legislativo – nunca sabemos
quantas vezes estaremos nesta ou em outra Casa, eu
já estive na Câmara dos Deputados e na Prefeitura de
Palmas. Quero concluir meu mandato com esta conquista: a possibilidade de as emendas parlamentares
serem destinadas a estudantes, na forma de bolsa de
estudo, não haver mais a exigência de ﬁador para o
Fies e aumentar o número de jovens brasileiros em
nossos centros universitários.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Associo-me, neste instante, às palavras do
Senador Eduardo Siqueira Campos. Evidentemente,
não falo pela Presidência, apesar de encontrar-me
presidindo a sessão. Presto minha solidariedade a
essa causa defendida pelo Senador Eduardo Siqueira
Campos, que é das mais nobres, em favor de nossa
juventude.
Passo a Presidência a S. Exª neste instante.
O Sr. Garibaldi Alves Filho, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Agradeço as palavras generosas de V.
Exª, Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Garibaldi Alves Filho.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente, nos termos do disposto
no art. 255, II, c, 6 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1.º Secretário em exercício, Senador Garibaldi Alves Filho.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.306, DE 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
da Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2000,
de Autoria da Comissão Temporária da Amazônia do
Senado Federal, que dá nova alteração ao inciso IX
do artigo 21 da CF, que dispõe sobre a efetiva participação dos estados e dos organismos regionais, nos
planos para o desenvolvimento econômico e social
com a Proposta de Emenda à Constituição nº 33 de
2000, que altera o artigo 43 da CF, que dispõe sobre
a articulação da União nos planos nacionais e regionais para o desenvolvimento econômico e social, por
tratarem de matéria semelhantes.
Sala das sessões, 18 de outubro de 2004. – Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento será publicado e posteriormente incluído em ordem do dia, nos termos do
art. 255, II, c, 8 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Garibaldi Alves
Filho.
É lida a seguinte:
– Mensagem nº 221, de 2004 – CN (nº 678/2004,
na origem), que solicita ao Congresso Nacional a reti-
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rada de tramitação do Projeto de Lei de crédito suplementar nº 47, de 2004/CN
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência, de acordo com o disposto
no art. 42 do Regimento Comum, defere a solicitação
contida na mensagem.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Garibaldi Alves Filho.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.114, DE 2004
(Nº 935/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Notícias Brasileiras Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Matão, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de fevereiro de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 6 de julho de 1997, a concessão da Rádio Notícias Brasileiras Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Matão, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 95, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações. O ato constante do Decreto de 1º
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de fevereiro de 2002, que “Renova concessão e autorização das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências”. As
entidades mencionadas são as seguintes:
1 – A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.,
na cidade de Serra – ES (onda média);
2 – Rádio Voz do São Francisco Ltda., na cidade
de Januária – MG (onda média);
3 – Radiodifusão Sul-Matogrossense Ltda., na
cidade de Poxoréo – MT (onda média);
4 – Rádio Vale do Taquari Ltda., na cidade de
Coxim – MS (onda média);
5 – Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Fátima do Sul – MS (onda média);
6 – Fundação Aldo Carvalho de Comunicação
Social, originariamente Rádio Maguary Ltda., na cidade de Belém – PA (onda média);
7 – Rádio Rural de Guarabira Ltda., na cidade de
Guarabira – PB (onda média);
8 – Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão
Ltda., na cidade de Campo Mourão – PR (onda média);
9 – Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda.,
originariamente Rádio Vila Velha Ltda., na cidade de
Ponta Grossa – PR (onda média);
10 – Rádio do Comércio Ltda., na cidade de Barra
Mansa – RJ (onda média);
11 – Rádio Jornal do Brasil Ltda., na cidade do
Rio de Janeiro – RJ (onda média);
12 – Empresa Caponense de Radiodifusão AM Ltda.,
na cidade de Capão da Canoa – RS (onda média);
13 – Grupo Editorial Sinos S/A., originariamente Rádio Cinderela S/A. na de cidade de Campo Bom
– RS (onda média);
14 – Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., na
cidade de Santo Augusto – RS (onda média);
15 – Rádio Repórter Ltda., na cidade de Ijuí – RS
(onda média);
16 – Rádio Sananduva Ltda., na cidade de Sananduva – RS (onda média);
17 – Rádio Venâncio Aires Ltda., na cidade de
Venâncio Aires – RS (onda média);
18 – Rádio Chamonix Ltda., na cidade de Mogi
Mirim – SP (onda média);
19 – Rádio Cultura de Leme Ltda., na cidade de
Leme – SP (onda média);
20 – Rádio Hertz de Franca Ltda., na cidade de
Franca – SP (onda média);
21 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda., na cidade
de Matão – SP (onda média);
22 – Rádio Difusora de Cáceres Ltda., na cidade
de Cáceres – MT (onda tropical);
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23 – Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul
Rádio Municipal São– Pedrense, na cidade de São
Pedro do Sul – RS (onda média);
24 – Fundação de Telecomunicações do Pará –
FUNTELPA, na cidade de Belém – PA (onda tropical);
25 – Televisão Goyá Ltda., na cidade de Goiânia
– GO (sons e imagens); e
26 – Televisão Cidade Branca Ltda., na cidade
de Corumbá – MS (sons e imagens).
Brasília, 14 de fevereiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 825 EM
Brasília, 14 de dezembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e autorizações, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação
indicadas:
• A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo
(Processo nº 53.660.000.315/99);
• Rádio Voz do São Francisco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Januária, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53 710.000.008/96);
• Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade
de Poxoréo, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53.690.000.073/96);
• Rádio Vale do Taquari Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Coxim. Estado de Mato Grosso do Sul (Processo
nº 53.700.000.859/97);
• Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53.700.000.082/98);
• Fundação Aldo Carvalho de Comunicação Social,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Belém. Estado do Pará (Processo nº 53.720.000.084/96);
• Rádio Rural de Guarabira Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Guarabira. Estado da Paraíba (Processo nº
53.730.000.519/94);
• Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão Ltda.,
concessionária de servico de radiodifusão sonora em
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onda média, na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná Processo nº 53.740.000.062/94);
• Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda., concessionária de de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná
(Processo nº 53.740.000.291/96);
• Rádio do Comércio Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53.770.003.484/97);
• Rádio Jornal do Brasil Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo
nº 53.770.000.085/93):
• Empresa Caponense de Radiodifusão Am Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Capão da Canoa, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53.790.001.565/97);
• Grupo Editorial Sinos S/A., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53.790.000.968/97);
• Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul – Rádio
Municipal São Pedrense, autorizada de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de São
Pedro do Sul, Estado doº 53.790.000.592/97);
• Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média.
na cidade de Santo Augusto. Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53.790.001.652/97):
• Rádio Repórter Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ijuí. Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53.790.000.161/94):
• Rádio Sananduva Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Sananduva. Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53.790.000.672/97);
• Rádio Venâncio Aires Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Venâncio Aires. Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53.790.000.156/94);
• Rádio Chamonix Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi Mirim. Estado de São Paulo (Processo
53.830.000,794/97);
• Rádio Cultura de Leme Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade Leme. Estado de São Paulo (Processo nº
5.830.000.060/97);
• Rádio Hertz de Franca Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
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cidade de Franca. Estado de São Paulo (Processo nº
53.830.001.169/95):
• Rádio Notícias Brasileiras Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Matão, Estado de São Paulo (Processo nº
53.830.000.206/97);
• Rádio Difusora de Cáceres Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso (Processo
nº 53.690.000.177/96);
• Fundação de Telecomunicações do Pará – Funtelpa,
autorizada de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Belém. Estado do Pará (Processo nº 53.720.000.311/96):
• Televisão Goyá Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás (Processo nº 29.109.000.119/91),
• Televisão Cidade Branca Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Corumbá. Estado de Mato Grosso do Sul (Processo
nº 53.700.002.728/96);
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972. e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade. e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785. de 1972, e seu regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
comprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2002
Renova concessão e autorização das
entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, decreta:
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Art. 1º Ficam renovadas as outorgas das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – concessão, em onda média:
a) A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.,
a partir de 22 de janeiro de 1999, na cidade de Serra,
Estado do Espírito Santo, outorgada pelo Decreto nº
82.770, de 30 de novembro de 1978, e renovada pelo
Decreto de 30 de julho de 1992, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 174, 1999, publicado no Diário Oﬁcial
da União em 9 de dezembro de 1999 (Processo nº
53660.000315/99);
b) Rádio Voz do São Francisco Ltda., a partir de
24 de março de 1996, na cidade de Januária, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 92.291, de 13
de janeiro de 1986 Processo nº 53710.000008/96);
c) Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda., a partir
de 8 de abril de 1996, na cidade de Poxoréo, Estado
de Mato Grosso, outorgada pelo Decreto nº 92.441,
de 6 de março de 1986, à Rádio Cultura de Poxoréo
Ltda., autorizada a mudar a sua denominação social
para a atual, conforme Portaria nº 12, de 7 de maio de
1992 (Processo nº 53690.000073/96);
d) Rádio Vale do Taquari Ltda., a partir de 25 de
agosto de 1997, na cidade de Coxim, Estado de Mato
Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 79.847, de
22 de junho de 1977, e renovada pelo Decreto de 4 de
agosto de 1992 (Processo nº 53700.000859/97);
e) Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda., a
partir de 13 de julho de 1998, na cidade de Fátima do
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo
Decreto nº 96.054, de 18 de maio de 1988 (Processo
nº 53700.000082/98);
f) Fundação Aldo Carvalho de Comunicação
Social, a partir de 17 de junho de 1996, na cidade de
Belém, Estado do Pará, outorgada originariamente à
Rádio Maguary Ltda., conforme Decreto nº 92.673, de
16 de maio de 1986, e transferida pelo Decreto de 25
de setembro de 2000, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53720.000084/96);
g) Rádio Rural de Guarabira Ltda., a partir de 15
de março de 1995, na cidade de Guarabira, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 91.090, de 12 de
março de 1985 (Processo nº 53730.000519/94);
h) Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão
Ltda., a partir de lº de maio de 1994, na cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná, outorgada pela
Portaria MVOP nº 858, de 14 de novembro de 1957,
e renovada pelo Decreto nº 90.424, de 8 de novembro
de 1984 (Processo nº 53 740.000062/94);
i) Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda., a
partir de 13 julho de 1996, na cidade de Ponta Grossa,

Terça-feira 19

87

31581

Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio
Vila Velha Ltda., pela Portaria nº 442, de 4 de julho de
1966, renovada pelo Decreto nº 92.669, de 16 de maio
de 1986, e transferida pelo Decreto de 12 de janeiro de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53740.000291/96);
j) Rádio do Comércio Ltda., a partir de 3 de outubro de 1997, na cidade de Barra Mansa, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria Contel nº 675,
de 9 de setembro de 1966, e renovada pelo Decreto
nº 96.871, de 29 de setembro de 1988 (Processo nº
53770.003484/97);
l) Rádio Jornal do Brasil Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 38.720,
de 30 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 88.263, de 27 de abril de 1983 (Processo nº
53770.000085/93);
m) Empresa Caponense de Radiodifusão AM
Ltda., a partir de 25 de fevereiro de 1998, na cidade
de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pelo Decreto nº 95.633, de 13 de janeiro de
1988 (Processo nº 53790.001565/97);
n) Grupo Editorial Sinos S/A, a partir de 2 de
junho de 1997, na cidade de Campo Bom, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Rádio Cinderela S/A, conforme Portaria nº 477, de 27 de
maio de 1977, renovada pelo Decreto nº 95.998, de 2
de maio de 1988, e transferida pelo o Decreto de 20
de junho de 1996, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53790.000968/97);
o) Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., a
partir de 23 de fevereiro de 1998, na cidade de Santo
Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto nº 95.584, de 5 de janeiro de 1988 (Processo
nº 53790.001652/97);
p) Rádio Repórter Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pela Portaria MVOP nº 388, de 16 de julho
e 1956, e renovada pelo Decreto nº 89.629, de 8 de
maio de 1984 (Processo nº 53790.000161/94);
q) Rádio Sananduva Ltda., a partir de 26 de setembro de 1997, na cidade de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria nº 995,
de 20 de setembro de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.852, de 21 de março de 1988 (Processo nº
53790.000672/97);
r) Rádio Venâncio Aires Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Venâncio Aires, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP
nº 496, de 30 de outubro de 1959, e renovada pelo
Decreto nº 89.590, de 27 de abril de 1984 (Processo
nº 53790.000156/94);
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s) Rádio Chamonix Ltda., a partir de 17 de agosto de 1997, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria nº 508, de 16 de agosto
de 1967, e renovada pelo Decreto de 14 de dezembro
de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 79, de
1996, publicado no Diário Oﬁcial da União em 29 de
agosto de 1996 (Processo nº 53 830.000794/97);
t) Rádio Cultura de Leme Ltda., a partir de 23 de
abril de 1995, na cidade de Leme, Estado de São Paulo,
outorgada pela Portaria nº 85, de 1º de abril de 1965,
e renovada pelo Decreto nº 96.870, de 29 de setembro
de 1988 (Processo nº 53830.000060/97);
u) Rádio Hertz de Franca Ltda., a partir de 19
de dezembro de 1995, na cidade de Franca, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 76.503, de
23 de outubro de 1975, e renovada pelo Decreto nº
92.243, de 30 de dezembro de 1985 (Processo nº
53830.001169/95);
v) Rádio Notícias Brasileiras Ltda., a partir de 6
de julho de 1997, na cidade de Matão, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria nº 600, de 4 de julho
de 1987, renovada pela Portaria nº 284, de 25 de novembro de 1987, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, pela Exposição de Motivos
nº 139, de 21 de julho de 1987, publicada no Diário
Oﬁcial da União em 29 subseqüente (Processo nº
53830.000206/97);
II – concessão, em onda tropical:
Rádio Difusora de Cáceres Ltda., a partir de 28
de agosto de 1996, na cidade de Cáceres, Estado
de Mato Grosso, outorgada pelo Decreto nº 78.201,
de 4 de agosto de 1976, e renovada pelo Decreto
nº 93.640, de 2 de dezembro de 1986 (Processo nº
53690.00017/96);
III – autorização, em onda média:
Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul – Rádio
Municipal Sãopedrense, a partir de 8 de setembro de
1997, na cidade de São Pedro do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.566, de
8 de julho de 1987 (Processo nº 53790.000592/97);
IV – autorização, em onda tropical:
Fundação de Telecomunicações do Pará – FUNTELPA, a partir de 20 de agosto de 1996, na cidade
de Belém, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 92.774, de 12 de junho de 1986 (Processo nº
53720.000311/96).
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:
I – Televisão Goyá Ltda., a partir de 30 de julho
de 1991, na cidade de Goiânia, o Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 77.882, de 22 de junho de
1976 (Processo nº 29109.000119/91);
II – Televisão Cidade Branca Ltda., a partir de
15 de março de 1997, na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
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nº 59.973 de 10 de janeiro de 1967, e renovada pelo
Decreto nº 87.156 de 5 de maio de 1982 (Processo
53700.002728/96).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões e autorizações são renovadas por
este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões e autorizações de que trata este Decreto somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de fevereiro de 2002; l8lº da independência e 1l4º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER JURÍDICO Nº 1.201/97
Referência: Processo nº 53830.000206/97
Origem: DMC/SP
Assunto: Renovação de Outorga
Interessada: Rádio Notícias Brasileiras Ltda.
Ementa: – Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo ﬁnal em
6-7-97.
– Pedido apresentado tempestivamente.
– Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Notícias Brasileiras Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Matão, Estado de São Paulo, requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo
termo ﬁnal ocorreu em 6 de julho de 1997.
I – Os Fatos
1. Mediante Portaria nº 600 de 4 de julho de 1977,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 6 subseqüente,
foi outorgada permissão à Rádio Notícias Brasileiras
Ltda, para executar, na cidade de Matão, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em onda
média de caráter local.
2. A outorga em apreço foi renovada uma vez
através da Portaria nº 284 de 25 de novembro de 1987,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 8 de dezembro do mesmo ano.
3. Ainda mediante Portaria DR/Dentel nº 204 de
28 de abril de 1988, a entidade obteve aumento de
potência de operação da estação para 2,5/0,250 Kw,
passando, em conseqüência, à condição de concessionária.
4. Cumpre ressaltar que durante o último período de vigência da outorga, a entidade foi apenas advertida, conforme se veriﬁca na Informação do Setor
Jurídico do Serviço de Fiscalização desta Delegacia,
constante de ﬂ. 55.
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Ainda de acordo com referida informação, encontra-se em andamento o processo administrativo de apuração de infração nº 53000.011223/94, instaurado por
ter a entidade cometido irregularidades na execução do
serviço de radiodifusão do qual é concessionária.
II – Do Mérito
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o Serviço de
Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) anos para o Serviço
de Televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (Art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223 § 5º).
6. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785 de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7. O pedido de renovação da outorga ora em exame foi protocolizado nesta Delegacia em 25 de fevereiro
de 1997, dentro, pois, do prazo legal (ﬂs. 01).
8. A requerente tem seus quadros, societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte constituição:

9. A emissora encontra-se operando regularmente
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de ﬂs. 34/37 e informação do Setor de Engenharia constante de ﬂ. 42.
10. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxados pelo Artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
11. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂ. 54.
12. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 6
de julho de 1997, tendo em vista a data de vencimento
do prazo anterior.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à con-

Terça-feira 19

89

31583

sideração do Sr. Delegado DMC/SPO para posterior
remessa ao Departamento de Fiscalização e Outorgas
para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 27-8-97. – Nilton Aparecido Leal,
Assistente Jurídico.
De acordo.
SEJUR, 28-8-97. – Lydio Malvezzi, Chefe.
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo ao Departamento
de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 28-8-97, Eduardo Graziano, Delegado.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.115, DE 2004
(Nº 937/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de junho de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 9 de novembro de 1997, a concessao da Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusâo sonora em onda média na cidade de
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 608, DE 2002
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de
27 de junho de 2002, que “renova a concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Atalaia de Canavieiras Ltda., na cidade
de Canavieiras – BA. (onda média);
2 – Rádio Difusora Paranaibense Ltda– ME, na
cidade de Paranaíba – MS. (onda média);
3 – Rádio Aliança Ltda., na cidade de João Pessoa – PB. (onda média);
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4 – Rádio Potiguara de Mamanguape Ltda., na
cidade de Mamanguape – PB. (onda média);
5 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak,
originariamente Rádio Novo Horizonte de Ibaiti Ltda.,
na cidade de Ibaiti – PR. (onda média);
6 – Rádio Alvorada do Sul Ltda., na cidade de
Rebouças – PR. (onda média);
7 – Rádio Club de Faxinal Ltda., na cidade de
Faxinal – PR. (onda média);
8 – Rádio Independência de Medianeira Ltda., na
cidade de Medianeira – PR. (onda média);
9 – Rádio Najuá de Irati Ltda., na cidade de Irati
– PR. (onda média);
10 – Rádio Voz do Sudoeste Ltda., na cidade de
Coronel Vivida – PR. (onda média);
11 – Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., na cidade
de Campo Maior – PI. (onda média);
12 – Fundação Navegantes de Porto Lucena,
originariamente Rádio Caibaté Ltda., na cidade de
Caibaté – RS. (onda média);
13 – Rádio Nonoai Ltda., na cidade de Nonoai
– RS. (onda média);
14 – Rádio Planetário Ltda., na cidade de Espumoso – RS. (onda média);
15 – Rádio Vale do Jacuí Ltda., originariamente
Rádio Princesa do Jacuí Ltda., na cidade de Cachoeira
do Sul – RS. (onda média);
16 – Empresa Blumenauense de Comunicação
Ltda., originariamente Rádio Jornal de Santa Catarina
Ltda., na cidade de Blumenau – SC. (onda média);
17 – Rádio Barriga Verde Capinzal Ltda., na cidade de Capinzal – SC. (onda média);
18 – Rádio Caibi Ltda., na cidade de Caibi – SC.
(onda média);
19 – Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda.,
na cidade de Pinhalzinho – SC. (onda média);
20 – Rádio Cidade Ltda., na cidade de São Miguel do Oeste – SC. (onda média);
21 – Rádio Educadora de Taió Ltda., originariamente Rádio Educadora Taió Ltda., na cidade de Taió
– SC. (onda média);
22 – Rádio Entre Rios Ltda., na cidade de Palmitos – SC. (onda média);
23 – Rádio Fronteira Oeste Ltda., na cidade de
Dionísio Cerqueira – SC. (onda média);
24 – Rádio Nambá Ltda., na cidade de Ponte
Serrada – SC. (onda média);
25 – Rádio Porto Feliz Ltda., na cidade de Mondai – SC. (onda média);
26 – Rádio Rainha das Quedas Ltda., na cidade
de Abelardo Luz – SC. (onda média);
27 – Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma
Ltda., na cidade de Criciúma – SC. (onda média);
28 – Rádio Monumental de Aparecida Ltda., na
cidade de Aparecida – SP. (onda média);
29 – Rádio Nova Sumaré Ltda., na cidade de
Sumaré – SP. (onda média);
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30 – Rede MS Integração de Rádio e Televisão
Ltda., na cidade de Campo Grande – MS. (sons e
imagens);
31 – Televisão Borborema Ltda., na cidade de
Campina Grande – PB. (sons e imagens) e
32 – Televisão Alto Uruguai S/A., na cidade de
Erexim – RS. (sons e imagens).
Brasília, 10 de julho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 698 EM
Brasília, 10 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de V. Exª, o incluso
projeto de decreto que trata da renovação de concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas,
para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Atalaia de Canavieiras Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Canavieiras. Estado da Bahia (Processo nº
53640,000694/97);
• Rádio Difusora Paranaibense Ltda. – ME, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso
do Sul (Processo nº 53700.001728/97);
• Rádio Aliança Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de João Pessoa. Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000225/97);
• Rádio Potiguara de Mamanguape Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Maranguape, Estado da Paraíba
(Processo nº 53730.000243/97);
• Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000054/97);
• Rádio Alvorada do Sul Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rebouças, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000115/97);
• Rádio Club de Faxinal Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Faxinal, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000146/97);
• Rádio Independência de Medianeira Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Medianeira, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.001304/97);
• Rádio Najuá de Irati Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Irati, Estado do Paraná (Processo nº 53
740.000149/97);
• Rádio Voz do Sudoeste Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
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dade de Coronel Vivida, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.001386/97);
• Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí (Processo nº
53760.000348/97);
• Fundação Navegantes de Porto Lucena, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média,na cidade de Caibaté, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53790 000266/97);
• Rádio Nonoai Ltda., concessionária do serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Nonoai, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000483/97);
• Rádio Planetário Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Espumoso, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.001651/97);
• Rádio Vale do Jacuí Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda nédia, na cidade de
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 53790.000145/94);
• Empresa Blumenauense de Comunicação Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53820.000952/94);
• Rádio Barriga Verde Capinzal Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina (Processo nº 53820.000498/98);
• Rádio Caibi Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Caibi, Estado
de Santa Catarina (Processo nº 53820.000319/98);
• Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Pinhalzinho, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53820.000635/97);
• Rádio Cidade Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina (Processo
nº53820.000336/98);
• Rádio Educadora de Taió Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Taié. Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000978/97);
• Rádio Entre Rios Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Palmitos, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000955/97);
• Rádio Fronteira Oeste Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Dionísio Cerqueira. Estado de Santa Catarina
(Processo nº 53820.000053/97);
• Rádio Nambá Ltda., concessionária do serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 53820.000055/97);
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• Rádio Porto Feliz Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mondai, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000569/97);
• Rádio Rainha das Quedas Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 53820.000182/97);
• Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53820.000446/97);
• Rádio Monumental de Aparecida Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Aparecida, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.000036/00);
• Rádio Nova Sumaré Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001227/99);
• Rede MS Integração de Rádio e Televisão Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000205/00);
• Televisão Borborema Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens. na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000066/97);
• Televisão Alto Uruguai S/A, concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Erexim, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000653/96).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO, DE 27 DE JUNHO DE 2002
Renova a concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
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O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Atalaia de Canavieiras Ltda., a partir de
25 de fevereiro de 1998, na cidade de Canavieiras, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 95.588, de 5
de janeiro de 1988 (Processo nº 53640.000694/97);
II – Rádio Difusora Paranaibense Ltda., ME, a partir de 10 de janeiro de 1998, na cidade de Paranaíba,
Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pela Portaria
nº 723, de 8 de novembro de 1967, e renovada pelo
Decreto nº 96.010, de 3 de maio de 1988 (Processo
nº 53700.001728/97);
III – Rádio Aliança Ltda., a partir de 10 de julho de 1997, na cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 94.408, de 9 de
junho de 1987 (Processo nº 53730.000225/97);
IV – Rádio Potiguara de Mamanguape Ltda., a
partir de 24 de julho de 1997, na cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 94.411, de 10 de junho de 1987 (Processo nº
53730.000243/97);
V – Fundaçao Educacional Dom Pedro Felipak, a
partir de 6 de junho de 1997, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Novo
Horizonte de Ibaiti Ltda., pela Portaria nº 486, de 30 de
maio de 1977, renovada pelo Decreto nº 94.581, de 10
de julho de 1987, transferida pela Portaria nº 199, de 24
de outubro de 1989, para a concessionária de que trata
este inciso, e autorizada a passar à condição de concessionária em virtude de aumento de potência de sua
estação transmissora, conforme Portaria nº 230, de 19
de outubro de 1990 (Processo nº 53740.000054/97);
VI – Rádio Alvorada do Sul Ltda., a partir de 6
de julho de 1997, na cidade de Rebouças, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria nº 594, de 4 de julho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94.529, de 26 de
junho de 1987 (Processo nº 53740.000115/97);
VII – Ramo Club de Faxinal Ltda., a partir de 21
junho de 1997, na cidade de Faxinal, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria nº 547, de 15 de junho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 9475, de 10 de
agosto de 1987 (Processo nº 53740.000146/97);
VIII – Rádio Independência de Medianeira Ltda.,
a partir de 3 de março de 1998. na cidade de Medianeira, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº
81.291, de 31 de janeiro de 1978, e renovada pelo
Decreto nº 95.797, de 8 de março de 1988 (Processo
nº 53740.001304/97);
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IX – Rádio Najuá de Irati Ltda., a partir de 30 de
junho de 1997, na cidade de Irati, Estado do Paraná,
outorgada pelo Decreto nº 79.713, de 23 de maio de
1977, e renovada pelo Decreto nº 94.300. de 30 de
abril de 1987 (Processo nº 53740.000149/97);
X – Rádio Voz do Sudoeste Ltda., a partir de 19
de junho de 1998, na cidade de Coronel Vivida, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 95.934. de 19 de
abril de 1988 (Processo nº 53740.001386/97);
XI – Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., a partir de 31
de outubro de 1997, na cidade de Campo Maior, Estado
do Piauí, outorgada pelo Decreto nº 79.715, de 23 de
maio de 1977. e renovada pelo Decreto nº 98.032, de 9 de
agosto de 1989 (Processo nº 53760.000348/97)21)
XII – Fundaçao Navegantes de Porto Lucena, a
partir de 6 de maio de 1997, na cidade de Caibaté, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente
à Rádio Caibaté Ltda., pela Portaria nº 97, de 4 de maio
de 1987, autorizada a passar à condição de concessionária em virtude de aumento de potência de sua
estação transmissora, conforme Exposição de Motivos
nº 196, de 29 de setembro de 1987, do Ministério das
Comunicações, e transferida pela exposição de motivos nº 109, de 14 de dezembro de 1995. do Ministério
das Comunicações, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53790.000266/97);
XIII – Rádio Nonoai Ltda., a partir de 30 de agosto
de 1997, na cidade de Nonoai, Estado do Rio Grande
do Sul, outorgada pela Portaria nº 881, de 24 de agosto
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94952, de 24 de
setembro de 1987 (Processo nº 53790.000483/97;
XIV – Rádio Planetário Ltda., a partir de 23 de fevereiro de 1998, na cidade de Espumoso, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pela Portaria nº 201, de 17 de
fevereiro de 1978, e renovada pelo Decreto nº 95.770, de
3 de março de 1988 (Processo nº 53790.001651/97);
XV – Rádio Vale do Jacuí Ltda., a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada oríginariamente
à Rádio Princesa do Jacuí Ltda., pela Portaria MVOP
nº 822, de 28 de setembro de 1955, renovada pelo
Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984, e
transferida pelo Decreto nº 92.916, de 10 de julho de
1986, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53790.000145194);
XVI – Empresa Blumenauense De Comunicação
Ltda., a partir de 20 de fevereiro de 1995, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Jornal de Santa Catarina Ltda.,
conforme Decreto nº 55.206, de 14 de dezembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 99.133. de 9 de março de 1990, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 113,
de 1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 10
de junho de 1991, e transferida pelo Decreto de 25 de
março de 2002, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53820.000952/94);
XVII – Rádio Barriga Verde Capinzal Ltda., a
partir de 25 de outubro de 1998, na cidade de Capin-
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zal, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 96.608, de 30 de agosto de 1988 (Processo nº
53820.000498/98);
XVIII – Rádio Caibi Ltda., a partir de 19 de setembro de 1998, na cidade de Caibi, Estado de Santa
Catarina, outorgada pela Portaria nº 350, de 16 de setembro de 1988, e autorizada a passar à condição de
concessionaria em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 193, de 7 de novembro de 1989, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53820.000319/98);
XIX – Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda.,
a partir de 8 de novembro de 1997, na cidade de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, outorgada pela
Portaria nº 1.169, de 31 de outubro de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.257, de 19 de novembro de
1987 (Processo nº 53820.000635/97);
XX – Rádio Cidade Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de São Miguel do Oeste,
Estado de Santa Catarina, outorga da pelo Decreto
nº 96.641, de 2 de setembro de 1988 (Processo nº
53820.000336/98);
XXI – Rádio Educadora De Taió Ltda., a partir de
10 de fevereiro de 1998, na cidade de Taió, Estado de
Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio
Educadora Taié Ltda., pela Portaria nº 171, de 2 de
fevereiro de 1978, transferida para a Cacimba Comunicações Ltda., pela Portaria nº 17, de 12 de setembro
de 1982, renovada pelo Decreto nº 96.839, de 28 de
setembro de 1988, e transferida pelo Decreto de 14
de outubro de 1997, para a entidade de que trata este
inciso (Processo nº 53820.00097897);
XXII – Rádio Entre Rios Ltda., a partir de 21 de
fevereiro de 1998, na cidade de Palmitos, Estado de
Santa Catarina, outorgada pela Portaria nº 17, de 10 de
janeiro de 1968, e renovada pelo Decreto nº 95.769, de
3 de março de 1988 (Processo nº 53820.000955/97);
XXIII – Rádio Fronteira Oeste Ltda., a partir de
15 de junho de 1997, na cidade de Dionísio Cerqueira,
Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria nº
510, de 6 de junho de 1977, renovada pela Portaria nº
177, de 13 de julho de 1987, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme Portaria nº 338, de 27 de novembro de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53820.000053/97);
XXIV – Rádio Nambá Ltda., a partir de 29 de
abril de 1997, na cidade de Ponte Serrada, Estado de
Santa Catarina, outorgada pela Portaria nº 337, de 20
de abril de 1977, renovada pela Portaria nº 179, de 11
de julho de 1988, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, pela Exposição de Motivos
nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério das Comunicações (Processo nº 53820.000055/97);
XXV – Rádio Porto Feliz Ltda., a partir de 19 de setembro de 1997, na cidade de Mondaí, Estado de Santa
Catarina, outorgada pelo Decreto nº 79.899, de 30 de
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junho de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.259, de 19
de novembro de 1987 (Processo nº 53820.000569/97);
XXVI – Rádio Rainha das Quedas Ltda., a partir
de 16 de julho de 1997, na cidade de Abelardo Luz,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 94.489, de 17 de junho de 1987 (Processo nº
53820.000182/97);
XXVII – Sociedade Rádio Hulha Negra De Criciúma Ltda., a partir de 9 de outubro de 1997, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, outorgada
pelo Decreto nº de 10 de agosto de 1987 (Processo
nº 53820.000446/97);
XXVIII – Rádio Monumental de Aparecida Ltda.,
a partir de 11 de março de 2000, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 84.450, de 30 de janeiro de 1980, e renovada
pelo Decreto de 4 de novembro de 1994 (Processo nº
53830.000036/00);
XXIX – Rádio Nova Sumaré Ltda., a partir de 24
de janeiro de 2000, na cidade de Sumaré, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 84.390, de 10
de janeiro de 1980, e renovada pelo Decreto de 25 de
outubro de 1995 (Processo nº 53830.001227/99)
Art. 2º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens:
I – Rede MS Integração de Rádio e Televisão
Ltda., a partir de 5 de fevereiro de 2001, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 92.331, de 24 de janeiro de
1986 (Processo nº 53700.000205/00)
II – Televisão Borborema Ltda., a partir de 7 de
junho de 1997, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 60.464
– A, de 14 de março de 1967, e renovada pelo Decreto nº 92.564, de 17 de abril de 1986 (Processo nº
53730.000066/97);
III – Televisão Alto Uruguai S/A, a partir de 26
de agosto de 1996, na cidade de Erexim, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 58.765,
de 28 de junho de 1966, e renovada pelo Decreto
nº 86.527, de 30 de outubro de 1981 (Processo nº
53790.000653/96);
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.116, DE 2004
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Cotrisel para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato, a que se refere o Decreto s/nº, de 3 de outubro de 2002, que renova por 10
dez) anos, a partir de 23 de julho de 1999, a concessão da Fundação Cotrisel para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São Sepé, Estado do Rio
Grande do Sul,
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 871, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
á apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de
3 de outubro de 2002, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
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radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
I – concessão, em onda média:
a) Floresta Radiodifusão Ltda., na cidade de Alta
Floresta – MT;
b) Rádio e Televisão Atalaia Ltda., na cidade de
Obidos – PA;
c) Radiodifusão Cidade de Palmital Ltda., na cidade de Palmital – PR;
d) Rádio Poema de Pitanga Ltda., na cidade de
Pitanga – PR;
e) Rádio Princesa de Roncador Ltda., na cidade
de Roncador – PR;
f) Fundação Cotrisel, na cidade de São Sepé
– RS; e
g) Sociedade Rádio Continental Ltda., na cidade
de Coronel Freitas – SC;
II – concessão de sons e imagens:
a) Televisão Sul de Minas Ltda., na cidade de
Varginha – MG;
b) Televisão Naipi Ltda., na cidade de Foz do
Iguaçu – PR; e
c) Rádio Tv Caxias S/A, na cidade de Caxias do
Sul – RS.
Brasília, 14 de outubro de 2001 – Fernando
Henrique Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.117, DE 2004
(Nº 941/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Divinópolis Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.794, de 10 de setembro do 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 27 de fevereiro de 1997,
a permissão outorgada à Rádio Divinópolis Ltda., pare
explorar, sem direito da exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.069, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições De motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
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explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 618, de 24 de outubro de 2001
– Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
na cidade de Vila Velha – ES;
2 – Portaria nº 1.020. de 20 de junho de 2002 –
Rádio Terra FM Ltda., na cidade de Doutados – MS;
3 – Portaria nº 1.686, de 26 de agosto de 2002
– Sociedade Stereosul de Radiodifusão Ltda., na cidade de Volta Redonda – RJ;
4 – Portaria nº 1.687, de 26 de agosto de 2002
– Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
na cidade de Nova Venécia – ES;
5 – Portaria nº 1.782, de 10 de setembro de 2002
Sistema Jequié de Comunicação Ltda., na cidade de
Jequié – BA;
6 – Portaria nº 1.784, de 10 de setembro de
2002 – Rádio Divinópolis Ltda., na cidade de Divinópolis – MG;
7 – Portaria nº 1.837, de 12 de setembro de 2002
– Rádio Integração Cidade de Medianeira FM Ltda.,
na cidade de Medianeira – PR;
8 – Portaria nº 1.840, de 12 de setembro de
2002 – Rádio Santuário FM Ltda., na cidade de Santa Maria – RS;
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9 – Portaria nº 1.899, de 20 de setembro de
2002 – Fundação Rádio FM Luz e Vida, na cidade de
Orleans – SC;
10 – Portaria nº 1.900, de 20 de setembro de
2002 – Metropolitana FM Ltda., na cidade de Camaru – PE;
11 – Portaria nº 2.001, de 8 de outubro de 2002
– Brasília Comunicação Ltda., na cidade de Brasília
– DF;
12 – Portaria nº 2.015, de 8 de outubro de 2002 –
Rádio FM de Icaraí Ltda., na cidade de Caucaia – CE,
13 – Portaria nº 2.020, de 8 de outubro de 2002 –
Trans Radiodifusão Ltda., na cidade de Itabuna – BA,
14 – Portaria nº 2.033, de 8 de outubro de 2002
– Rádio do Leste Paulista Ltda., na cidade de São João
da Boa Vista – SP; e
15 – Portaria nº 2.035, de 8 de outubro de 2002
– Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Sorocaba – SP.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Marco Maciel.
MC Nº 1.432 EM
Brasília, 4 de novembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 1.784, de 10 de setembro de 2002,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Divinópolis Ltda., pela Portaria nº 44, de 26 de fevereiro
de 1987, publicada no Diário Oﬁcial da União em 27
subseqüente, para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53.710.000.021/97, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 1.784,
DE 10 DE SETEMBRO DE 2002.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso II, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000021/97, resolve:
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Art. 1° Renovar, de acordo como art. 33, § 3° da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 27 de fevereiro de 1997, a permissão outorgada à Rádio Divinópolis Ltda., pela Portaria n° 44, de
26 de fevereiro de 1987, publicada no Diário Oﬁcial da
União em 27 subseqüente, para explorar, sem direito
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER CONJUR/MC N° 1.824/2002
Referência: Processo n° 53710.000021/97.
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas Gerais.
Interessada: Rádio Divinópolis Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada cujo prazo
teve seu termo em 27 de fevereiro de 1997. Pedido
apresentado intempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Divinópolis Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais,
requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, outorgada mediante Portaria n° 44, de 26 de
fevereiro de 1987, cujo termo ﬁnal ocorreu em 27 de
fevereiro de 1997.
2. A outorga em questão começou a vigorar em
27 de fevereiro de 1987, data de publicação da portaria
de permissão no Diário Oﬁcial da União.
3. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos para
o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser
renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33,
§3°), períodos esses mantidos pela atual Constituição (art. 223, §5°).
4. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31
de outubro de 1963, declara:
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“Art. 27 – Os prazos de concessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão“.
5. O prazo de vigência desta permissão teve seu
termo ﬁnal dia 27 de fevereiro de 1997.
6. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo autorizados pelo Poder Público pela Exposição
Motivos n° 341, de 16 de dezembro de 1997, publicada
no Diário Oﬁcial da União em 6 de janeiro de 1998,
aprovada pela Portaria n° 32, de 7 de maio de 1998,
com a seguinte composição:
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12. No que respeita à intempestividade do pedido
mencionada no presente parecer, tecemos algumas
considerações.
13. A legislação que trata da renovação das concessões e permissões está consubstanciada na Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
14. Nos termos da legislação citada, “as entidades
que pretenderem a renovação do prazo de concessão
ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão
competente do Ministério das Comunicações no período
compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês
anteriores ao término do respectivo prazo.” (art. 49 da
Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto nº 88.066/83).
15. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo
79, assim dispõe:
“Art. 7º – A perempção da concessão
ou permissão será declarada quando, terminado o prazo:
I – a renovação não for conveniente ao
interesse nacional;
II – veriﬁcar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamentares
aplicáveis ao serviço, ou não observou suas
ﬁnalidades educativas e culturais.”

7. Vale ressaltar que durante o período de vigência da outorga a entidade sofreu uma advertência,
conforme se veriﬁca em consulta aos seus assentamentos cadastrais.
8. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme indica o setor de engenharia às ﬂs. 44.
9. É regular a situação da permissionária perante
o Fundo de Fiscalização das Comunicações – FISTEL,
consoante informação de ﬂs. 45.
10. Tendo a outorga em questão entrado em vigor em 27 de fevereiro de 1997, o período de requerimento da sua renovação, nos termos da legislação
especíﬁca, se completaria entre 27 de agosto e 27 de
novembro de 1996.
11. Conforme consta dos autos, o citado pedido foi apresentado na DMC/MG em 7 de janeiro de
1997, excedido, pois, o prazo legal. Todavia, observese que a renovação foi requerida ainda na vigência
da outorga.

16. Da leitura do dispositivo citado resulta, de plano, que o não requerimento da renovação do prazo da
outorga resultará na adoção das medidas pertinentes,
com a instauração do correspondente processo de perempção, até a declaração da perempção outorga, extinguindo-se, desta forma, a relação jurídica estabelecida
entre a União e a concessionária ou permissionária do
serviço de radiodifusão, por manifesto desinteresse dos
outorgados na manutenção dessa relação.
17. Todavia, os pedidos de renovação de outorga
apresentados intempestivamente, ou seja, ultrapassado o prazo legal, inclusive aqueles apresentados nos
autos do processo de declaração de perempção já
instaurado, deverão ser apreciados e ter prosseguimento, entendimento esse adotado por este Ministério
das Comunicações desde os idos de 1973, quando
foi promovida no País, pela primeira vez, a revisão de
todas as concessões e permissões até então outorgadas, nos termos da Lei nº 5.785/72.
18. Naquela oportunidade, concluiu-se pela juridicidade dos procedimentos e pela legalidade da
renovação, em pedidos com incidente de intempestividade, uma vez que o pedido, mesmo intempestivo,
arreda a incidência da extinção da outorga, por ter havido, mesmo que tardia, a manifestação de vontade e
interesse na continuação da exploração do serviço de
radiodifusão, entendimento esse mantido até os dias
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de hoje e que consideramos plenamente defensável à
luz da legislação brasileira e da melhor doutrina, que
abordamos ligeiramente.
19. É, a perempção, genericamente conceituada
como a extinção de um direito. Tecnicamente, entretanto, tem-se que a perempção ocorre sempre dentro
do processo e com relação ao processo, quando se
deixa de praticar ato ou não se faz o que deveria fazer,
dentro dos prazos estabelecidos, conforme incisos II e
V do art. 267 do Código de Processo Civil.
20. Aproxima-se do conceito de decadência e
de prescrição (ambas reguladas pelo inciso IV do
art. 269 do CPC) quanto à proximidade dos seus
efeitos. Todavia, não pode ser com estas confundida, porque se aplica exclusivamente ao processo e
não ao direito.
21. Difere fundamentalmente tanto da prescrição
quanto da decadência uma vez que “a perempção tanto
pode referir-se à extinção da ação, como somente à
perda do direito de exercício de um ato, que pertence
ou faz parte do processo, sem que este se paralise ou
se aniquile, por inteiro.”
“E tanto assim é que no caso de absolvição de
instância, pode esta ser restaurada enquanto na decadência ou na prescrição nada mais se tem a restaurar, desde que tudo é modo ou extinto, seja direito ou
seja ação.” (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico,
ﬂs. 414, 12ª ed. Forense).
22. No mesmo sentido, Luiz Rodrigues Wambier
(Curso Avançado de Processo Civil – Ed. Revista dos
Tribunais – 1998 – pág. 610):
• “A perempção, a que alude o art. 267, V,
é instituto processual cuja deﬁnição é expressa legalmente. Esta deﬁnição está no art. 268,
parágrafo único, que contém uma imprecisão
de linguagem técnica consistente na expressão “nova ação”. Não se aplica o preceito se,
na verdade, de “nova ação” se tratar. A mesma
imperfeição técnica não tem lugar, todavia, no
caput do artigo, onde se faz menção à possibilidade de que “se intente de novo a ação”
• Vê-se, pela última parte do parágrafo único do artigo em tela, que o fenômeno processual
da perempção gera, por assim dizer, a “perda a
pretensão (perda da possibilidade de se aﬁrmar
que se tem direito), e não a perda do direito em
si, tendo em vista a possibilidade que remanesce,
ao autor, de alegá-lo em sua defesa.”
23. E ainda, Moacyr Amaral Santos (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 2º vol. – pág. 105
– Ed. Saraiva – 17ª ed.):
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• “Com a decretação da extinção do processo por um dos motivos enumerados no art.
267 do referido Código, aquele se encerra sem
julgamento do mérito. Permanece íntegra a pretensão do autor, que, entretanto, não pode ser
apreciada e decidida no processo, pois que se
extinguiu. Daí ocorrer o seguinte efeito:
Ao autor será permitido intentar de novo
a ação, salvo quando a extinção do processo
tiver sido decretada com fundamento no n° V
do art. 267 (Cod. Cit., ad. 268)”
24. Diante de tais conceitos e observados os efeitos deles decorrentes, o legislador buscou no Direito
Processual Civil, e sabiamente introduziu no texto do
Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que regulamentou a Lei nº 5.785/72, a ﬁgura da perempção e
não a da decadência ou da prescrição, traduzindo-se,
aí, a possibilidade de se restaurar, tanto o processo
quanto o direito.
25. Por outro lado, há que se ter presente o Princípio da Continuidade que informa o Direito Administrativo, de que “A atividade da Administração é ininterrupta, não se admitindo a paralisação dos serviços
públicos.” Assinale-se que esse princípio não distingue
o serviço executado diretamente pela Administração,
daquele que é delegado ou concedido pelo Estado ao
particular, que o executará em seu nome. Exatamente aí é que residem as concessões e permissões dos
serviços de radiodifusão.
26. O Princípio da Continuidade dos serviços públicos tem como escopo o princípio maior – da proteção
dos beneﬁciários da atividade administrativa – uma vez
que a extinção de um serviço que vem sendo regularmente prestado a uma determinada comunidade resultaria em prejuízo maior para a mesma comunidade,
que seria privada do serviço.
27. Ainda é de se considerar que este Ministério,
ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências compatíveis à espécie, assentiu
na continuidade do processo, reconhecendo-o sanável,
admitindo, de modo inequívoco, que os estudos inerentes se concluíssem no sentido da renovação.
28. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente, que
se autorize a postulada renovação, por 10 anos, a partir
de 27 de fevereiro de 1997.
29. Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se refere à análise técnico-jurídica da matéria, proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos próprios – exposição
de motivos e decreto presidencial – à consideração
do Exmº Senhor Ministro de Estado das Comunicações que, em os aprovando, os submeterá ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República para
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os ﬁns previstos no Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
30. Posteriormente, a matéria deverá ser objeto
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 3 de setembro de 2002. – Maria Lucia
Paternostro Rodrigues, Coordenadora Jurídica de
Radiodifusão.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica. Em 3 de setembro de 2002. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro
Em 5 de setembro de 2002. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.118, DE 2004
(Nº 942/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e TV Centauro Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Vicente
de Minas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 150, de 4 de junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio e TV Centauro Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do São Vicente de Minas, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 308, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria
nº 150, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Vicente de Minas, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, 4 de julho de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

MC N° 39 EM
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Brasília, 12 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 73/2000-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de São Vicente de Minas, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio e TV
Centauro Ltda., (Processo nº 53710.001012/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 150, DE 4 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53710.001012/2000, concorrência nº 73/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
nº 401/2003, de 14 de maio de 2003, resolve:
Art.1º Outorgar permissão à Rádio e TV Centauro
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 anos sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São Vicente de
Minas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.119, DE 2004
(Nº 999/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 2 de setembro de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 4 de abril de 2001, a concessão
da Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 787, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 2
de setembro de 2002, que “Renova as concessões
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
I – em onda média:
a) Rádio Terra de Montes Claros Ltda., na cidade
de Montes Claros – MG;
b) Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda., na cidade de Campo Grande – MS;
c) Rádio Jornal de Amambaí Ltda., na cidade de
Amambaí – MS;
d) Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., na cidade de Cassilândia – MS;
e) Rádio Brotense Ltda., na cidade de Porecatu
– PR;
f) Rádio Comunicadora de Foz do Iguaçu Ltda.,
na cidade de Foz do Iguaçu – PR;
g) Ramo Guaraniaçu Ltda., na cidade de Guaraniaçu – PR; e
h) Rádio Vale do Rio Grande Ltda.-ME, na cidade
de Miguelópolis – SP;
II – em onda curta:
Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., na cidade
de Foz do Iguaçu – PR;e
III – de sons e imagens:
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RBA – Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.,
na cidade de Belém – PA.
Brasília, 10 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC N° 1.176 EM
Brasília 20 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto que trata da renovação de concessões, outorgadas às entidades abaixo
re]acionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Terra de Montes Claros Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.000164/98);
• Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul (Processo nº 53700.000231/00);
• Rádio Jornal de Amambaí Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul
(Processo nº53700.000002/02);
• Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul
(Processo nº 53700.000136/01);
• Rádio Brotense Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porecatu, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000020/98);
• Rádio Comunicadora de Foz do Iguaçu Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000176/98);
• Rádio Guaraniaçu Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guaraniaçu, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000610/98);
• Rádio Vale do Rio Grande Ltda.-ME. concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.001353 99);
• Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na
cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000475/99);
• RBA – Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo nº 53720.000769/99).
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2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias á renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 2, DE SETEMBRO DE 2002
Renova as concessões das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal, no
exercício do cargo de Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV,
e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, e tendo cm vista o disposto no art.
6º inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda média:
a) Rádio Terra de Montes Claros Ltda., a partir de
16 de dezembro de 1996, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 93.637, de 2 de dezembro de 1986 (Processo nº
53710.000164/98);
b) Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda., a partir de 4 de abril de 2001, na cidade de Campo Grande. Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 99.130, de 9 de março de 1990 (Processo nº 53700.000231/00):
c) Rádio Jornal de Amambaí Ltda., a partir de
11 de janeiro de 2002, na cidade de Amambaí. Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 86.562, de 9 de novembro de 1981, e renovada
pelo Decreto de 13 de outubro de 1994 (Processo nº
53700.000002/02):
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d) Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., a parir
de 26 de fevereiro de 2002, na cidade de Cassilândia.
Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 86.838, de 12 de janeiro de 1982. e renovada pelo Decreto de 16 de maio de 1996 (Processo nº
53700.000136/01);
e) Rádio Brotense Ltda., a partir de 19 de junho
de 1998, na cidade de Porecatu. Estado do Paraná,
outorgada pela Portaria nº 590, de 9 de junho de 1978,
renovada pela Portaria nº 221, de 16 de agosto de 1988,
e autorizada a passar à condição de concessionária
em virtude de aumento de potência de sua estação
transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 192,
de 7 de novembro de 1989, do Ministério das Comunicações (Processo nº 53740.000020/98):
f) Rádio Comunicadora de Foz do Iguaçu Ltda.,
a partir de 17 de junho de 1998, na cidade de Foz
do Iguaçu. Estado do Paraná, outorga da pelo Decreto nº 95.965, de 25 de abril e 1988 (Processo nº
53740.000176/98):
g) Rádio Guaraniaçu Ltda., a partir de 6 de dezembro 1998, na cidade de Guarniaçu, Estado do Paraná,
outorgada pela Portaria nº 1.253, de 30 de dezembro
de 1978, e renovada pelo Decreto nº 96.841, de 28 de
setembro de 1988 (Processo 53740.000610/98):
h) Rádio Vale do Rio Grande Ltda. – ME, a partir
de 21 de dezembro de 1999, na cidade de Miguelápolis. Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 84.247, de 27 de novembro de 1979. e renovada
pelo Decreto de 30 de setembro de 1994 (Processo
nº 53830.001353/99):
II) em onda curta: Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., a partir de 30 de julho de 1999, na cidade
de Foz do Iguaçu. Estado do Paraná, outorgada pelo
Decreto nº 83.561, de 11 de junho de 1979, e renovada pelo Decreto de 30 de junho de 1992 (Processo nº
53740.000475/99).
Art. 2º Fica renovada, pelo prazo de quinze anos,
a parir de 8 de março de 2000, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Belém.
Estado do Pará. outorgada à TV Carajás Ltda., pelo
Decreto nº 90.968, de 21 de fevereiro de 1985, e autorizada a mudar a sua denominação social para RBA
– Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda., conforme
Portaria nº 161, de 11 de agosto de 1988 (Processo
nº 53720.000769/99).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
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gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

PARECER SEOJU/DMC/GO Nº 131/2001
Referência: Processo nº 53700.000231/00
Origem: DMC/GO
Interessada: Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda.
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo ﬁnal em
4-4-01. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término do respectivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão teve seu
ﬁnal dia 4 de abril de 2001, pois começou a vigorar
em 4 de abril de 1991, com a publicação do extrato
do contrato de concessão, no Diário Oﬁcial de 4 de
abril de 1991, e os efeitos jurídicos da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
decreto do dia 10 de maio de 1991, publicado no
Diário Oﬁcial do dia 13 subseqüente.
O pedido de renovação da outorga, ora em exame,
foi protocolizado nesta delegacia no dia 28 de dezembro de 2000, pois, dentro do prazo legal (ﬂ. 1), uma vez
que de acordo com o disposto na lei da renovação, o
pedido deveria ser apresentado entre 4 de outubro de
2000 e 4 de janeiro de 2001.
A requerente tem seus quadros societátio e diretivo aprovados pelo poder concedente com a seguinte
composição:

A Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em OM, na cidade de Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul, requer renovação do prazo
de vigência concessão, cujo termo ﬁnal ocorreu em 4
de abril de 2001.
Dos Fatos
Mediante Decreto nº 99.130, de 9 de março de
1990, foi outorgada concessão à Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda., para explorar, por 10 anos,
o serviço de radiodifusão sonora em OM, na cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
A outorga em questão começou a vigorar em 4
de abril de 1991, data de publicação do contrato de
concessão no Diário Oﬁcial.
Não consta, nesta delegacia, registro de antecedentes infracionais da entidade, conforme ﬂ. 63.
Do Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicaçães, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1.962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos para o
serviço de telecomunicações, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º),
períodos esses mantidos pela atual Constituição (art.
223, § 5º).
De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a

A emissora se encontra operando regularmente,
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme informação de ﬂ. 58.
É regular a situação da concessionária perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, consoante informação de ﬂ. 64.
Consultados os dados disponíveis nesta delegacia, veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes, não ultrapassam os limites ﬁxos pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236/67, de 28 de
fevereiro de 1967.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 4 de abril
de 2001.
Da Conclusão
Diante do exposto, e estando o processo devidamente instruído, concluo pelo deferimento da autorização solicitada, sugerindo o encaminhamento dos
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autos ao Departamento de Outorgas, que o enviará à
Consultoria Jurídica para prosseguimento.
É o parecer sub-censura.
Goiânia, 26 de novembro de 2001. – Enéas Vieira
Pinto Júnior, Assistente Jurídico/AGU.
De acordo: Encaminhe-se como proposto. – José
Praxedes Pereira da Silva, Delegado Interino do MC
em Goiás, Substituto.
(À Comissão de Educação. Decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.120, DE 2004
(Nº 3.166/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação
Padre Antônio Ferraris a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Aldeias Altas, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.172, de 3 de julho de 2002, que autoriza a
Fundação Padre Antônio Ferraris a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aldeias Altas,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 739, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.166, de 3 de julho de 2002 –
Associação Comunitária de Rádio e Difusão de Novo
Aripuanã – ACORDINA, na cidade de Novo Aripuanã
– AM.;
2 – Portaria nº 1.167, de 3 de julho de 2002 – Associação do Bairro Santo Antônio, na cidade de Santa
Cruz da Vitória – BA.;
3 – Portaria nº 1.170 de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária de Comunicação de Paranaiguara, na cidade de Paranaiguara – GO.;
4 – Portaria nº 1.171, de 3 de julho de 2002
– Associação Cultural de Armazém, na cidade de Armazém – SC.;
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5 – Portaria nº 1.172, de 3 de julho de 2002
– Fundação Padre Antônio Ferraris, na cidade de Aldeias Altas – MA.;
6 – Portaria nº 1.173, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária Joaquim Mariano da Costa, na
cidade de Toritama – PE.;
7 – Portaria nº 1.175, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Aliança, na cidade de São Gonçalo – RJ.;
8 – Portaria nº 1.178, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Jardim de São José, na
cidade de Russas – CE.;
9 – Portaria nº 1.179, de 3 de julho de 2002 – Associação Rádio Comunitária Voz do Povo – ARCVP, na
cidade de João Alfredo – PE.;
10 – Portaria nº 1.180, de 3 de julho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Rurópolis, na cidade
de Rurópolis – PA.;
11 – Portaria nº 1.181, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária Comunicação e Cultura de
Crisólita, na cidade de Crisólita – MG.;
12 – Portaria nº 1.182, de 3 de julho de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Mogeiro
– ARCM, na cidade de Mogeiro – PB.;
13 – Portaria nº 1.183, de 3 de julho de 2002 – Associação dos Moradores de Santa Maria do Cambucá,
na cidade de Santa Maria do Cambucá – PE.;
14 – Portaria nº 1.185, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Beto
Abacaxi, na cidade de Barrinha – SP.; e
15 – Portaria nº 1.206, de 5 de julho de 2002
– Associação Amigos de Passagem Franca, na cidade
de Passagem Franca – MA.
Brasília, 22 de agosto de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 1.044 EM
Brasília, 1º de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Padre Antônio Ferraris, na
cidade de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mais, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentacão de
origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53720.00023299, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
Legais somente apés deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.172, DE 3 DE JULHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000232/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Padre Antônio
Ferraris, com sede na Praça Gonçalves Dias nº
233, Centro, na cidade de Aldeias Altas, Estado do
Maranhão, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas
com latitude em 04º37’39”S e longitude em 43º28’13”W,
utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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RELATÓRIO Nº 328/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000232/99, de 8-3-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Fundação Padre Antônio Ferraris,
localidade de Aldeias Altas, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. A Fundação Padre Antônio Ferraris, inscrita no
CGC/MF ou CNPJ sob o número 02.921.817/0001-28,
no Estado do Maranhão, com sede na Praça Gonçalves
Dias nº 233 – Centro, cidade de Aldeias Altas, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimentos datados de 23 de fevereiro de 1999, 26 de janeiro de 1999 e 7 de outubro de
1999, subscritos por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1) ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
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do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 6 à 197, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Praça Gonçalves Dias nº 233
– Centro, na cidade de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, de coordenadas geográﬁcas em 04º37’39”S
de latitude e 43º28’13”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 99-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 170, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
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– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 inciso II da
Norma 2/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, bem como encaminhamento do cartão do
CNPJ, declaração do endereço da sede e encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 173 à 194).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 187, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço:
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 198 e 199.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação Padre Antônio Ferraris;
– quadro diretivo
Presidente: Bruno Tarocco
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Vice-presidente: Itamar Soares Ramos
Secretário: Vanusia Alves de Moura
2º Secretário: Elizane da Silva Costa
Tesoureiro: Antônio Andrade Fernandes
2º Tesoureiro: Teodomiro Saudades
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça Gonçalves Dias nº 233 – Centro, cidade
de Aldeias Altas, Estado do Maranhão;
– coordenadas geográﬁcas
04º37’39” de latitude e 43º28’13” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 198 e 199, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 187
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Fundação Padre Antônio
Ferraris, no sentido de conceder-lhe a outorga de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53720000232/99, de 8 de março de 1999.
Brasília, 3 de junho de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relator da conclusão Jurídica – Neide
Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 6 de junho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.121, DE 2004
(Nº 3.170/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio União Comunitária Rurópolis a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rurópolis, Estado do
Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.180, de 3 de julho de 2002, que autoriza
a Associação Rádio União Comunitária Rurópolis a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Rurópolis, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM N° 739,DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223, Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria n° 1.166, de 3 de julho de 2002 –
Associação Comunitária de Rádio e Difusão de Novo
Aripuanã-ACORDINA, na cidade de Novo Aripuanã
– AM;
2 – Portada n° 1.167, de 3 de julho de 2002-Associação do Bairro Santo Antônio, na cidade de Santa
Cruz da Vitória – BA;
3 – Portada n° 1.170 de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária de Comunicação de Paranaiguara, na cidade de Paranaiguara – GO;
4 – Portaria n° 1.171, de 3 de julho de 2002
– Associação Cultural de Armazém, na cidade de Armazém – SC;
5 – Portaria n° 1.172, de 3 de julho de 2002
– Fundação Padre Antônio Ferraris, na cidade de Aldeias Altas – MA;
6 – Portaria n° 1. 173, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária Joaquim Mariano da Costa, na
cidade de Toritama – PE;
7 – Portaria n° 1.175, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Aliança, na cidade de São Gonçalo – RJ;
8 – Portaria n° 1. 178, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Jardim de São José, na
cidade de Russas – CE;
9 – Portaria n° 1.179, de 3 de julho de 2002 – Associação Rádio Comunitária Voz do Povo-ARCVP, na
cidade de João Alfredo – PE;
10 – Portara n° 1.180, de 3 de julho de 2002
– Associação Rádio União Comunitária Rurópolis, na
cidade de Rurópolis – PA;
11 – Portaria n° 1.181, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Crisólita, na cidade de Crisólita – MG;
12 – Portaria n° 1.182, de 3 de julho de 2002
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Mogeiro-ARCM, na cidade de Mogeiro – PB;
13 – Portaria n° 1.183, de 3 de julho de 2002 – Associação dos Moradores de Santa Maria do Cambucá,
na cidade de Santa Maria do Cambucá – PE;
14 – Portaria n° 1.185, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Beto
Abacaxi, na cidade de Barrinha – SP; e
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15 – Portaria n° 1.206, de 5 de julho de 2002
– Associação Amigos de Passagem Franca, na cidade
de Passagem Franca – MA.
Brasília, 22 de agosto de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC 01049 EM
Brasília, 1° de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio União Comunitária
Rurópolis, na cidade de Rurópolis, Estado do Pará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mais, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53720.000017/00, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente. – Juarez Quadros Do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 1.180 DE 3 DE JULHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 53720.000017/00, resolve:
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Art. 1° Autorizar a Associação Rádio União Comunitária Rurópolis, com sede na Avenida Perimetral Norte
s/n°, Centro, na cidade de Rurópolis, Estado do Pará,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 39 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 04°05’45”S e longitude em
54°54’33”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 355/2002 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000017/00, de 20-1-00.
Objetivo: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Rádio União Comunitária
Rurópolis, localidade de Rurópolis, Estado do Pará.
I – Introdução
1. A Associação Rádio União Comunitária Rurópolis, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
02.791.518/0001-16, no Estado do Pará, com sede
na Av. Perimetral Norte s/nº – Centro, cidade de Rurápolis, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado
de 10 de janeiro de 2000, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 17 de dezembro de 1999, Seção 3, que
contempla localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação de canal para a prestação do serviço, nos termos do artigo 1º, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998”, apresentando
ao ministério a documentação constante dos presentes autos.
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II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação
necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Área Comercial 3 s/nº, na cidade
de Rurópolis, Estado do Pará, de coordenadas geográﬁcas em 04º05’45”S de latitude e 54º54’33W de
longitude, consoante aos dados constantes do aviso
publicado no DOU, de 17-12-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 97, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a requerente indicou novo endereço, que foi aceito e analisado
por engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de diligentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 2 a 252, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.

– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
IV, V, VIII e X da Norma n° 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, declaração do endereço da sede e encaminhamento do projeto técnico
com posterior adequação do mesmo à Norma nº 2/98
(ﬂs. 101 a 252).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 167, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
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– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 168 e 169.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo–se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Rádio União Comunitária Rurópolis;
– quadro diretivo
Coordenador Geral: Alceu Muller
Suplente: Brunilda Meurer Nascimento
Secretário: Aldenir Cavichioli
Suplente: Marli Muller Kriger
Tesoureiro: Paulino Magno da Silva Filho
Suplente: Martin Stoef
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Perimetral s/nº – Centro, cidade de Rurópolis,
Estado do Pará;
– coordenadas geográﬁcas
04º05’45” de latitude e 54º54’33” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 168 e 169, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 167
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Rádio União
Comunitária Rurópolis, no sentido de conceder–lhe a
outorga de autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53720000017/00, de 20 de janeiro
de 2000.
Brasília, 12 de junho de 2002. – Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora
da conclusão Técnica.
De acordo.
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À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de junho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.122, DE 2004
(no 3.220/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual
José Garcia de Freitas a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 1.497, de 2 de agosto de 2002, que autoriza a
Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual José
Garcia de Freitas a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 786, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3o do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas,
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das ComunicaçOes, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria no 1.488, de 2 de agosto de 2002
– Associação Rádio Comunitária de Capão da Canoa
– ARCCC, na cidade de Capão da Canoa – RS;
2 – Portaria no 1.489, de 2 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Serrana – ACOS, na cidade de Brejões – BA;
3 – Portaria no 1.490, de 2 de agosto de 2002
– Associação de Apoio e Assistência à Juventude Sericitense – AJUS, na cidade de Sericita – MG;
4 – Portaria no 1.491, de 2 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Passira, na cidade de Passira – PE;
5 – Portaria no 1.492, de 2 de agosto de 2002
– Associação da Rádio Comunitária Bom Jesus FM,
na cidade de Tuparetama – PE;
6 – Portaria no 1.493, de 2 de agosto de 2002
– Associação Comunitária do Município de Botuporã,
na cidade de Botuporã – BA;
7 – Portaria no 1.494, de 2 de agosto de 2002
– Associação Cultural, Artistica e Social de Integra-
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ção Comunitária de São Manuel, na cidade de São
Manuel – SP;
8 – Portaria no 1.495, de 2 de agosto de 2002
– Associação Rádio Comunitária Anawin, na cidade
de Francisco Beltrão – PR;
9 – Portaria no 1.496, de 2 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Campos Lindos – ACCL,
na cidade de Cristalina – GO ;
10 – Portaria no 1.497, de 2 de agosto de 2002
– Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual
José Garcia de Freítas, na cidade de Itaperuna – RJ;
11 – Portaria no 1.498, de 2 de agosto de 2002
Associação das Entidades da Pró Rádio Cidade, na
cidade de Camapuã – MS;
12 – Portaria no 1.505, de 6 de agosto de 2002
– Associação dos Moradores das Ruas e Bairros de
Piracema, na cidade de Piracema – MG;
13 – Portaria no 1.506, de 6 de agosto de 2002
– Associação de Jovens Unidos na Fraternidade, na
cidade de Governador Nunes Freire – MA;
14 – Portaria no 1.508, de 6 de agosto de 2002
Associação Comunitária Beneﬁcente Brilhante, na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ; e
15 – Portaria nº 1.509, de 6 de agosto de 2002
– União Comunitária de Imbé de Minas, na cidade de
Imbé de Minas – MG.
Brasília, 10 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC 1.178 EM
Brasília, 21 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria e outorga
de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação de Apoio à Escola do Colégio
Estadual José Garcia de Freitas, na cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas também, servem de
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elo à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53.770.001.319/99, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.497, DE 2 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53770.001319/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual José Garcia de Freitas,
com sede na BR – 356, km 17, 5º Distrito, Retiro
do Muriaé, na cidade de Itaperuna, Estado do Rio
de Janeiro, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com o
sistema irradiante,localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21º10’33”S e longitude em
42º00’45”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros Nascimento.
RELATÓRIO Nº 79/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.70.001.319/99 de 14 de
outubro de 1999
Objeto: Requerimento de outorga de autorização pera
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: A. A. E Colégio Estadual José Garcia de
Freitas, na localidade de Itaperuna/RJ.
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I – Introdução
1. A. A. E. Colégio Estadual José Garcia de Freitas,
inscrito no CGC sob o número 30.407.605/0001-62. no
Estado de Rio de Janeiro, com sede na BR – 356, km
17, 5º Retiro Muriaé, cidade de Itaperuna – RJ, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio oe requerimento datado de 6 de outubro de
1999, subscrito oor representante legal, demonstrando
interesse na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
27 de março de 2000, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do regulamento do serviço de radiodifusão
comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O departamento de outorga de serviços de
radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a
legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, o regulamento do serviço de radiodifusão
comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
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– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de ﬁel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro
e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 1 a 138, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na BR 356, KM 17, Retiro de Muriaé,
5º distrito de ltaperuna RJ, cidade de ltaperuna, Estado
de Rio de Janeiro, de coordenadas geográﬁcas em
21º10’33,7”S de latitude e 42º00’45,5”W de longitude,
consoante os dados constantes no aviso no DOU de
27-3-2000, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 54, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
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12. Seguiram-se diligências para apresentação
de alteração estatutária e do subitem 6.7 I,II e do
subitem 6.11, (projeto técnico), da Norma n° 2/98,
(ﬂs. 59,78,119).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 114, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio,
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
14. segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma n° 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 116 e 117.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu
pleito, seguindo-se informações básicas sobre a
entidade:
– Nome
A. A. E Colégio Estadual José Garcia de Freitas
– Quadro Diretivo
Presidente: Maria da Penha Neves Lopes
Vice Presidente: Ana Cristina de O. Andrade
Borges
Secretária: Ediméia Machado de Almeida Bastos
1º Tesoureira: Dinéia Therezinha de Oliveira
2º Tesoureira: Sandra Regina Costa Menezes
– Localização do Transmissor, Sistema Irradiante
e Estúdio
BR 356, KM 17, 50 Distrito, Retiro do Muriaé, Cidade de ltaperuna, Estado do Rio de Janeiro.
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– Coordenadas Geográﬁcas
21°10’33”S de latitude e 42°00’45”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 114, e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 116 e
117, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela A. A. E Colégio Estadual
José Garcia de Freitas, no sentido de conceder–lhe a
outorga de autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo n° 53.770.001.319/99, de 1 de setembro
de 1999.
Brasília, 30 de janeiro de 2002. – Luciana Coelho,
Relatora da conclusão Jurídica – Regina Aparecida
Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 31 de janeiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.123, DE 2004
(N° 3.247/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação comunitária Itaipava de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 1.727, de 2 de setembro de 2002, que autoriza
a ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão a executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, retiﬁcando–se o prazo de
autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei n° 10.597. de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 861, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
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pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria n° 1.723, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão da cidade
de Cássia – MG, na cidade de Cássia – MG.;
2 – Portaria n° 1.724, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária do Município de Laranjal
– ASCOM, na cidade de Laranjal – PR;
3 – Portaria n° 1.725, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Campo
Grande – RN, na cidade de Campo Grande – RN;
4 – Portaria n° 1.726, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária Imaculada Conceição –
ACIC, na cidade de Propriá – SE;
5 – Portaria n° 1.727, de 2 de setembro de 2002
– ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão, na cidade de Petrópolis – RJ;
6 – Portaria n° 1.728, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária Sideral de Radiodifusão para
o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Esportivo, na
cidade de Buerarema – BA;
7 – Portaria n° 1.729, de 2 de setembro de 2002
– Associação do Núcleo Comunitário da Vila Simone,
na cidade de Nova Aurora – PR;
8 – Portaria n° 1.730, de 2 de setembro de 2002
– Fundação Rimídia Gayoso de Sousa para o Desenvolvimento Comunitário de Santa Terezinha – PB
– FRGS, na cidade de Santa Terezinha – PB;
9 – Portaria n° 1.731, de 2 de setembro de 2002
– Associação Beneﬁcente de Altaneira, na cidade de
Altaneira – CE;
10 – Portaria n° 1.732, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Santo André, na cidade
de Santo André – PB;
11 – Portaria n° 1.733, de 2 de setembro de 2002
– Instituto de Desenvolvimento de Paraibano – INDESPA, na cidade de Paraibano – MA;
12 – Portaria n° 1.734, de 2 de setembro de 2002
– Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de
São Gonçalo do Rio Abaixo, na cidade de São Gonçalo
do Rio Abaixo – MG;
13 – Portaria n° 1.735, de 2 de setembro de 2002
– Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia – FM, na cidade de Ariquemes – RO; e
14 – Portaria n° 1.736, de 2 de setembro de
2002 – Associação Comunitária de Radiodifusão para
Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural de
Resende Costa, Minas Gerais – ACRADATEC – RC,
na cidade de Resende Costa – MG.
Brasília, 8 de outubro de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC Nº 1.264 EM
Brasília, 12 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva ara que a entidade
ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo no
53.770.001.299/99, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
Em conformidade com os preceitos educacionais
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente
processo, passará a produzir efeitos legais somente
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do §
3o, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.727, DE 2 DE SETEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts.
10 e 19 do Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no 53.770.001.299/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão, com sede na Estrada
União Indústria, no 10.697, Itaipava, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei no
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráﬁcas com latitude em 22º23’54”S e longitude em
43°07’59”W, utilizando a freqüência de 105,5MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 452/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.770.001.299/99, de
7-10-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão, localidade de Petrópolis, Estado
do Rio Janeiro.
I – Introdução
1. A ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
03.432.917/0001-53, no Estado do Rio de Janeiro, com
sede na Estrada União Indústria no 10.697 – Itaipava, cidade de Petrópolis dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado de
6 de outubro de 1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do pleito
formulado pela requerente, consubstanciado na petição
de folha 1, bem como a documentação apresentada,
relatando toda a instrução do presente processo
administrativo, em conformidade com a legislação,
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma
nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o ser-
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viço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
n° 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– Ata de constituição e eleição de dirigentes;
– Declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– Manifestações de apoio da comunidade;
– Plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– Informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de ﬁel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro
e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 4 á 176, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1Km, com centro
localizado na Estrada União Indústria 10697 – Itaipava,
na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, de
coordenadas geográﬁcas em 22°23’72”S de latitude e
43°08’08”W de longitude, consoante aos dados constantes do aviso publicado no DOU, de 9-9-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 140, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas
coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
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– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
III, IV, V, VIII e X da Norma n° 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, declaração do endereço
da sede, da denominação fantasia, cópia do cartão do
CNPJ da requerente, o encaminhamento do Projeto
Técnico (ﬂs. 77 a 176).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 173 e 174,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 178 e 179.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de interessados na exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do
rol de documentos, os quais estão compatíveis com
a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitas legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
ACIR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão;
– quadro diretivo
Presidente: Edson Teixeira
Vice-presidente: Alan Carvalho Pacheco
Secretário: José Ricardo Pereira Fagundes
Tesoureiro: Jonatan de Castro Moreira
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– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Estrada União e Indústria 10697 – Itaipava, cidade
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro;
– coordenadas geográﬁcas
22º23’54” de latitude e 43º07’59” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no ‘Roteiro de
Análise de instalação da Estação” – ﬂs. 178 e 179, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 173
e 174 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela ACIR – Associação
Comunitária Itaipava de Radiodifusão, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53770001299/99, de 7
de outubro de 1999.
Brasília, 12 de agosto de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relator da conclusão Jurídica – Regina
Aparecida Monteiro, Relator da conclusão Técnica,
Chefe de Serviço /SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 15 de agosto de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.124, DE 2004
(Nº 1.437/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
RBN – Rede Brasil Norte de comunicação
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na localidade de Monte Alegre, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 168, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão à RBN – Rede Brasil Norte de comunicação Ltda, para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na localidade de Monte Alegre,
Estado do Pará.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 750, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, permissões para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 164, de 27 de março de 2001 – Rádio FM de Iporá Ltda., na cidade de Canápolis – MG.
2 – Portaria nº 165, de 27 de março de 2001
– Rádio Cultural Venda Nova FM Ltda., na cidade de
Afonso Cláudio – ES.;
3 – Portaria nº 166, de 27 de março de 2001
– RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Breves – PA.;
4 – Portaria nº 167, de 27 de março de 2001
– Nova Oliveira FM Stéreo S/C Ltda., na cidade de
Crucilândia – MG.;
5 – Portaria nº 168, de 27 de março de 2001
– RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Monte Alegre – PA.;
6 – Portaria nº 169, de 27 de março de 2001
– Rádio Nova FM Lençóis Ltda., na cidade de Lençóis
Paulista – SP.
7 – Portaria nº 170, de 27 de março de 2001
– Rádio Areia Branca Ltda., na cidade de Caraguatatuba – SP.
8 – Portaria nº 171, de 27 de março de 2001
– Cidades do Vale Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Piquete – SP.;
9 – Portaria nº 172, de 27 de março de 2001 – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó – PE.
10 – Portaria nº 173, de 27 de março de 2001
– Rádio Serrana FM S/C Ltda., na cidade de Cachoeiras de Macacu – RJ.;
11 – Portaria nº 176, de 27 de março de 2001
– RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Oriximiná – PA.;
12 – Portaria nº 178, de 27 de março de 2001
– Rádio Principal FM Ltda., na cidade de Valparaíso
– GO.;
13 – Portaria nº 266, de 16 de maio de 2001 –
Abolição FM Ltda., na cidade de Mossoró – RN.
Brasília, em 17 de julho de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 3306 EM
Brasília, 29 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este ministério determinou
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– se a publicação da Concorrência nº 72/97 – SFO/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Monte Alegre, Estado do Pará.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entidades
proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão,
concluiu que a RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 32 do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 168, DE 27 DE MARÇO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
regulamento dos serviços de radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de
28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000228/97
Concorrência nº 072/97 – SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à RBN – Rede Brasil
Norte de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 1.114 a 1.124, de 2004, que acabam de ser lidos,
tramitarão com o prazo determinado de 45 dias, de
acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer de nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário
em 25 de março de 2003, os projetos lidos serão apre-
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ciados terminativamente pela Comissão de Educação,
onde poderão receber emendas pelo prazo de 5 dias
úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com o art.
375, I, ambos do Regimento Interno desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, petição que será lida pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Garibaldi Alves Filho.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O documento que acaba de ser lido vai
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O Senhor Presidente da República adotou, em 14 de outubro de 2004, e publicou no dia 15
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 223, de
2004, que “estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modiﬁcada da safra de 2005, e dá outras providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, ﬁca assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Hélio Costa
Sérgio Cabral

Sérgio Guerra (PSDB)
Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL)
Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) Antero Paes de Barros (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
PMDB
Luiz Otávio
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Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)
Ideli Salvatti (PT)
Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB) Geraldo Mesquita Júnior(PSB)
Duciomar Costa (PTB)
Ana Julia Carepa(PT)
PDT
Jefferson Péres

Almeida Lima
PL(1)

Magno Malta

Aelton Freitas
PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti
Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Renan Calheiros
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(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Arlindo Chinaglia
Angela Guadagnin

Fernando Ferro
Ivan Valente
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PMDB
José Borba
Mendes Ribeiro Filho

André Luiz
Leandro Vilela
PFL

José Carlos Aleluia
Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni
Celso Russomanno
PSDB

Custódio Mattos

Alberto Goldman
PTB

José Múcio Monteiro

Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)
Sandro Mabel

Miguel de Souza
PPS

Júlio Delgado

Lupércio Ramos
PSB

Renato Casagrande

Dr. Evilásio
PSC*

Pastor Amarildo

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, avisos de Ministros de
Estado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Garibaldi Alves Filho.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DE MINISTRO DE ESTADO

PP
Pedro Henry
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Renato Cozzolino

* Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
ﬁca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 15-10-2004
– Designação da Comissão 18-10-2004
– Instalação da Comissão: 19-10– 2004
– Emendas: até 21-10-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo ﬁnal na Comissão: 15-10-2004 a 28-102004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 28-10-2004
– Prazo na CD: de 29-10-2004 a 11-11-2004 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 11-11-2004
– Prazo no SF: de 12-11-2004 a 25-11-2004 (42º
dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 25-11-2004
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 26-11-2004 a 28-11-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
29-11-2004 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 13-12-2004 (60 dias)

– Nº 515, de 2004, do Ministro dos Transportes,
encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 1.057, de 2003, do Senador Eduardo
Azeredo;
– Nº 986, de 2004, do Ministro da Saúde, enaminhando as informações em resposta ao REquerimento
nº 846, de 2004, do Senador Eduardo Azeredo; e
– Nº 987, de 2004, do Ministro da Saúde, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento
nº 606, de 2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As informações prestadas ao Requerimento nº 846, de 2004, encontram-se na SecretariaGeral da Mesa à disposição do requerente.
As demais informações foram encaminhadas, em
cópia, aos requerentes.
Os Requerimentos nºs 1.057, de 2003, e 606, de
2004, vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagens do Senhor Presidente
da República que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Garibaldi Alves Filho.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 177, DE 2004 (nº 658/2004, na origem), de
6 de outubro, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 29, de 2004-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Integração Nacional,
crédito especial no valor de cinqüenta milhões de reais,
para os ﬁns que especiﬁca, sancionado e transformado
na Lei nº 10.955, de 6 de outubro de 2004; e
– Nº 178, de 2004 (nº 673/2004, na origem),
de 11 de outubro, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 39, de 2004 (nº 6.777/2002, na
Casa de origem), de iniciativa de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional
do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 10.961, de 11 de
outubro de 2004.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As mensagens que acabam de ser lidas
vão à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que foram
autuados por solicitação do Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
os seguintes avisos:

AVISOS
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Aviso nº 40, de 2004-CN (nº 1.277-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 930, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria realizada nas obras de construção da Adutora de Santa Cruz, no Estado do Rio Grande do Norte. (TC nº
007.199/2003-5).
– Aviso nº 41, de 2004-CN (nº 1.352-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 991, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria realizada na recuperação e modernização da Infra-Estrutura
Portuária no Espírito Santo – Participação da União no
Capital da Companhia Docas do Espírito Santo. (TC
nº 009.604/2003-8).
– Aviso nº 42, de 2004-CN (nº 1.583-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.254, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria realizada no período de 12 a 16-6-2000, nas obras de reforço
das torres de transmissão de energia elétrica que as
subestações de Foz do Iguaçu (PR) e Ivaiporã/PR, de
propriedade de FURNAS Centrais Elétricas S.A. (TC
nº 007.980/2000-2).
– Aviso nº 43, de 2004-CN (nº 1.602-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.243, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria realizada nas obras de manutenção, conservação e recuperação da BR – 210, trecho divisa PA/RR – divisa
RR/AM, subtrecho São João da Baliza e Vila Novo
Paraíso. (TC nº 005.951/2004-4).
– Aviso nº 44, de 2004-CN (nº 1.627-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congres-
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so Nacional cópia do Acórdão nº 1.239, de 2004TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e do Voto que o fundamentam, referente à Auditoria
no programa de trabalho Ampliação, Recuperação e
Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e
Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido).
(TC nº 008.422/2004-9).
– Aviso nº 45, de 2004-CN (nº 1.634-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.241, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria sobre
as obras de adequação da rodovia BR – 060, entre a
divisa DF/GO e o entroncamento com a BR – 153, no
Estado de Goiás. (TC nº 011.519/2004-0).
– Aviso nº 46, de 2004-CN (nº 1.793-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.394, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria inserida no Fiscobras, efetuada pela 1ª SECEX, na Companhia Metropolitana do Distrito Federal referente
à implantação do metrô do Distrito Federal. (TC nº
006.956/2004-5).
– Aviso nº 47, de 2004-CN (nº 1.815-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.393, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria nas
obras de expansão do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica no Estado do Pará, associado à Usina
Hidrelétrica de Tucuruí. (TC nº 004.909/2003-8).
– Aviso nº 48, de 2004-CN (nº 1.890-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 930, de 2004-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e do
Voto que o fundamentam, referente à Auditoria realizada nas obras de Implantação de Projetos de Irrigação – Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe no
Estado do Piauí. (TC nº 005.234/2003-7).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– O expediente lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa projetos de lei do congresso nacional que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Garibaldi Alves Filho.
São lidos seguintes:
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MENSAGEM Nº 683
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos orçamentos Fiscal e
da seguridade Social da União, em favor de diversos
órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
e do Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor global de R$2.482.677.727.00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004
Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas
a reformas administrativas supervenientes, exceto
quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade:
II – ao serviço da dívida; ou
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III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando a
abertura do crédito for necessária para atender a novas
despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circurstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, projetos, Operações
especiais e respectivos Subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165 § 8º, da Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito
suplementar a criação de grupo de natureza de despesa
em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas pata
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos
recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal
e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido,
observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário anual
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, ou indicar
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................
Art. 70. Se for necessário efetuar a limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira de que trata o
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder
Executivo apurará o montante da limitação e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 daquela
Lei Complementar o montante que lhe caberá limitar,
segundo o disposto neste artigo.
§ 1º O montante da limitação a ser procedida
por cada órgão referido no caput Será estabelecido
de forma proporcional à participação de cada um na
base contingencial total.
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§ 2º A base contingencial corresponde ao total
das dotações classiﬁcadas como despesas primárias
aprovadas na Lei Orçamentária para 2004, excluídas:
I – as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da União integrantes do Anexo IV desta lei;
II – as demais despesas ressalvadas da limitação
de empenho, conforme o art. 9º, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 2000, integrantes do Anexo IV desta lei;
III – as dotações referentes às atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
constantes da proposta orçamentária.
§ 3º As exclusões de que tratam os incisos II e
III do § 2º deste artigo aplicam-se apenas no caso em
que a estimativa atualizada da receita, demonstrada no
relatório de que trata o § 6º deste artigo, seja igual ou
superior àquela estimada na proposta orçamentária.
§ 4º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo informará aos demais Poderes e
ao Ministério Público da União, até o vigésimo terceiro dia
do mês subseqüente ao ﬁnal do bimestre, especiﬁcando
os parâmetro adotados e as estimativas de receitas e
despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação ﬁnanceira.
§ 5º Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público, com base na informação de que trata o § 1º
deste artigo, publicarão ato no prazo de 7 (sete) dias do
recebimento das informações, estabelecendo os montantes
disponíveis para empenho e movimentação ﬁnanceira.
§ 6º O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no mesmo prazo previsto no § 4º deste
artigo, relatório que será apreciado pela Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição,
contendo:
I – a memória de cálculo das novas estimativas de
receitas e despesas, e demonstrando a necessidade
da limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira
nos percentuais e montantes estabelecidos;
II – a revisão das projeções das variáveis de que
trata o Anexo de Metas Fiscais desta lei;
III – a justiﬁcação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas
quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária;
IV – os cálculos da frustração das receitas nãoﬁnanceiras, que terão por base demonstrativos atualizados de que trata o item VII, alíneas h e I”, do Anexo
II desta lei, e demonstrativos equivalentes, no caso das
demais receitas, justiﬁcando os desvios em relação à
sazonalidade originalmente prevista; e
V – a estimativa atualizada do superávit primário das
empresas estatais, acompanhadas da memória dos cálculos para as empresas que responderem pela variação.
§ 7º Sendo estimado aumento das despesas
primárias obrigatórias, o Poder Executivo abrira crédito
suplementar, na forma prevista no texto da lei orçamentária, ou encaminhará projeto de crédito adicional:
I – até 31 de julho, no caso das reestimativas de
aumento realizadas no primeiro semestre;
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II – até 15 de outubro ou 15 de dezembro, conforme se trate do abertura de créditos mediante projeto
de lei ou por decreto, respectivamente, no caso das
reestimativas realizadas no segundo semestre.
§ 8º Aplica-se o disposto no § 6º deste artigo a
quaisquer limitações de empenho no âmbito do Poder
Executivo, inclusive por ocasião da elaboração da programação anual de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com exceção do prazo que
será de até 20 (vinte) dias da publicação do ato que
efetivar a referida limitação.
§ 9º (VETADO)
§ 10. O decreto de limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, editado na hipótese prevista no
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, conterá as
informações relacionadas no art. 69, § 1º, desta lei.
§ 11. O Poder Executivo prestará as informações
adicionais para apreciação do relatório de que trata o §
6º deste artigo no prazo de cinco dias úteis do recebimento do requerimento formulado pela Comissão Mista
de que trata o art. 166, § 1º da Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO, 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO, 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2° Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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§ 4° Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
....................................................................................
PROJETO DE LEI N° 88, DE 2004–CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
especial no valor de R$915.000,00, para os
ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Fica ao Orçamento Fiscal da União (Lei n°
10.837, de 16 de janeiro de 2004,) em favor do Ministério
da Justiça, crédito especial no valor de R$915.000,00
(novecentos e quinze mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2° Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1° decorrem de anulação
parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado
no Anexo II desta lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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EM no 327/2004/MP

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito
especial no valor de R$915.000,00, para os ﬁns que
especiﬁca”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.837, de 16 de janeiro de
2004), o valor de R$915.000,00 (novecentos e quinze
mil reais), em favor do Ministério da Justiça, conforme
demonstrado a seguir:

2. O atendimento da solicitação possibilitará a
inclusão na Lei Orçamentária de categorias de programação destinadas ao pagamento de despesas
referentes à ﬁnalização de obras nas instalações
das Superintendências Regionais do Departamento de Polícia Federal nos Estados de São Paulo e
Alagoas.
3. A abertura do presente crédito viabilizar-se-á
por meio de projeto de apreciação do Congresso Nacional, com recursos provenientes da anulação orçamentárias, estando em conformidade com o disposto no art. 43, § 1o, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167,
inciso V, da Constituição.
4. Cabe ressaltar, por oportuno, que o crédito em questão decorre de solicitação formalizada pelo segundo o qual a programação objeto de
cancelamento não sofrerá prejuízo na sua vez que
os remanejamentos foram decididos com base em
projeções de suas dispêndio até o final do presente exercício.

5. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 2003, que a abertura
do presente crédito não afeta a meta de resultado
primário estabelecida para o corrente exercício, tendo em vista tratar-se de remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização
das programações suplementadas, e que o art. 14 do
Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução das despesas objeto dos créditos
abertos e reabertos aos limites estabelecidos no referido decreto.
6. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionda à aprovação de
alteração do Plano Plurianal 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
cancelada, conforme estabelece o art. 5o, § 2º, da Lei
no 10.933, de 11 de agosto de 2004.
Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Guido Mantega.

Brasília, 14 de outubro de 2004
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Aviso nº 1.235 – C. Civil
Brasília, 14 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do excelentissimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no
valor de R$915.000,00, para os ﬁns que especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI N° 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1° Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2° Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no parecer preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
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§ 3° A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2° deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4° O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5° Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6° Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei n° 4.320, de 1964.
§ 7° Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8°, da
Constituição, e no § 6° deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8° Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9° Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8°, inciso III alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
§ 1° Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO, 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior (Veto rejeitado ao
DO, 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO,
3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO,
3-6-1964)
§ 2° Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo
ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4° Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
....................................................................................
DECRETO N° 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1° do art. 1° deste decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
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LEI N° 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5° A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão
de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou
especíﬁco, observado o disposto no art. 6° desta lei.
§ 1° Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2° As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3° A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4° A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5° A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos
no Plano Plurianual.
§ 6° Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6°;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
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IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7° As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta lei.
§ 8° Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus
créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9° Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser de-
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ﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3°, § 3°, desta lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
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EM Nº 328 /2004-MP

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

no valor global de R$5.526.850,00 (cinco milhões,
Brasília, 14 de outubro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a V. Exª, para apresentar proposta
de abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal
da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004),

2. Segundo a Justiça Eleitoral, o crédito tem por
objetivo viabilizar a aquisição e a construção de imóveis para funcionamento de cartórios eleitorais e para
armazenamento de urnas eletrônicas nos Tribunais
Regionais dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Tocantins, visando à melhoria
dos serviços eleitorais prestados aos cidadãos das
comunidades envolvidas.
3. Com relação à Presidência da República, a
abertura do crédito especial possibilitará ao Brasil atuar como membro efetivo da Associação Internacional
de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares – AICESIS, estando, assim, apto a participar
plenamente de suas decisões.
4. De acordo com o Ministério Público da União,
os recursos solicitados possibilitarão a aquisição de
edifício-sede para a Procuradoria da Justiça Militar
em Bagé – RS, reduzindo as despesas com locação
de imóvel e, conseqüentemente, proporcionando melhoria no atendimento à população e na acomodação
dos servidores.
5. No Ministério das Relações Exteriores, o crédito tem por objetivo incluir categoria de programação
para viabilizar a aquisição de imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em
São Tomé e Príncipe.
6. Cabe ressaltar, por oportuno, que o crédito em
questão decorre de solicitações formalizadas pelos Ór-

quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinqüenta
reais), em favor da Justiça Eleitoral, da Presidência
da República, do Ministério Público da União e do Ministério das Relações Exteriores, conforme a seguir
demonstrado:

gãos envolvidos, segundo os quais as programações
objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua
execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades
de dispêndio até o ﬁnal do presente exercício.
7. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, que
a abertura do presente crédito não afeta a obtenção da
meta de resultado primário estabelecida para o corrente
exercício, tendo em vista tratar-se de remanejamento
entre despesas primárias para priorização da execução das programações suplementadas. Além disso,
no que se refere ao Poder Executivo, o art. 14, do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona
a execução das despesas discricionárias, objeto dos
créditos abertos e reabertos aos limites estabelecidos
no referido Decreto.
8. O pleito viabilizar-se-á mediante Projeto de Lei,
à conta de recursos provenientes de anulação parcial
de dotações orçamentárias, em conformidade com o
disposto no art. 43, § 1º inciso III, da Lei nº 4.320, de
l7 de março de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição.
9. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada à aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
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cancelada. conforme estabelece e art. 5º, § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
10. Diante do exposto, submeto à consideração
de V. Exª, o anexo Projeto de Lei, que visa a efetivar a
abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente.
MENSAGEM Nº 685
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lá que “Abre ao Orçamento Fiscal da
Urdia, a favor da Justiça Eleitoral, da Presidência
da República, do Ministério Público da União e de
Ministério das Relações Exteriores, crédito especial
no valor global de R$5.526.850,00, para os ﬁns que
especiﬁca”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.827, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ lº Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal
para o encaminhamento dos referidos projetos é 15 de
outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
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I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade:
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem
as conseqüências dos cancelamentos de datações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações especiais e respectivos subtítulos
e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964 § 7º Para
ﬁns do disposto no art. 165, § 8º da Constituição, e no
§ 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a
criação de grupo de natureza de despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva
lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea
a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (tinta) dias, a
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contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados à despesa primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares a
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de datações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações ao crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo o saldo positivo as
diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se,
ainda, a tendência do exercício (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
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§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes do excesso de arrecadação,
deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício). (Veto rejeitado no
DO 3-06-1964)
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem
como os créditos especiais reabertos, relativos aos
grupos de despesa “Outras Despesas Correntes,
“Investimentos” e Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 1º
deste decreto, terão sua execução condicionada
aos limites fixados à conta das fontes de recursos
correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão
anual ou especíﬁco, observado o disposto no art. 6º
desta lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
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obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo;
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidas
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias
e seus créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito da ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º, desta lei.
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§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 90, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário,
crédito suplementar no valor global de
R$107.950.379,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor global de
R$107.950.379,00 (cento e sete milhões, novecentos
e cinqüenta mil, trezentos e setenta e nove reais),
para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrem de:
I – excesso de arrecadação no valor total de
R$95.699.121,00 (noventa e cinco milhões, seiscentos e
noventa e nove mil, cento e vinte e um reais), sendo:
a) R$88.068.521,00 (oitenta e oito milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e vinte
e um reais) de Recursos Ordinários; e
b) R$7.630.600,00 (sete milhões, seiscentos e trinta mil e seiscentos reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$12.251.258,00 (doze milhões, duzentos
e cinqüenta e um mil, duzentos e cinqüenta e oito reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 686
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EM Nº 329/MP
Brasília, 14 de outubro de 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura. Pecuária e Abastecimento e do
Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor
global de R$107.950.379,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei
nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), no valor global
de R$107.950.379.00 (cento e sete milhões, novecentos e cinqüenta mil, trezentos e setenta e nove reais),
em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA e do Desenvolvimento Agrário
– MDA, conforme quadro abaixo:

2. A suplementação em favor do MAPA, no âmbito de sua Administração direta, objetiva permitir o
pagamento de débito relativo à prestação de assistência técnica e extensão rural aos beneﬁciários do
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado – PRODECER, correspondente ao período de 1986 a 1995, bem como permitir
a quitação de débitos dos exercícios de 2001 a 2004,
relativos à contribuição brasileira, ao orçamento administrativo da Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura – FAO e da cota anual de
2004 devida ao Instituto Interamericano de Ciência
Agrícolas – IICA.
3. A parcela do crédito no âmbito da Embrapa
objetiva custear a concessão de benefícios aos empregados e dependentes, em decorrência de aumentos
deﬁnidos no Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004 e
da ampliação de 1.000 beneﬁciários atendidos Com a
assistência médica e odontológica e de 89 com a assistência pré-escolar.

4. A suplementação em favor da Conab destinase a atender despesas administrativas com o desenvolvimento do projeto de modernização da tecnologia
da informação e a aquisição de equipamentos de
informática, no âmbito do Programa Abastecimento
Agroalimentar.
5. A suplementação em favor do MDA destinase, na sua Administração direta, à Contribuição ao
Fundo Garantia-Safra com vistas a atender aos agricultores familiares do semi-árido que tiveram perdas
na safra 2003/2004 em decorrência de estiagem, e
ao pagamento da assistência pré-escolar em virtude
do acréscimo de 6 crianças atendidas; e, no Incra, a
cobrir despesas com a concessão do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte, em razão de reajustes
nos custos desses benefícios.
6. O presente crédito será viabilizado com recursos provenientes da incorporação de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários e de Recursos
Próprios Não-Financeiros e de anulação parcial de
dotações orçamentárias.
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7. A anulação parcial de dotações orçamentárias
não acarretará, de acordo com informações dos respectivos Órgãos envolvidos, prejuízo à execução das
programações objeto de cancelamento, uma vez que
foi decidida com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do exercício.
8. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias – 2004), que as alterações
decorrentes deste crédito não afetam a meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício,
tendo em vista que:
a) R$95.699.121,00 (noventa e cinco
milhões,, seiscentos e noventa e nove mil,
cento e vinte e um reais) de suplementação
de despesas primárias correrão à conta de
excesso de arrecadação de receitas primárias; e
b) R$12.251.258,00 (doze milhões,
duzentos e cinqüenta e um mil, duzentos
e cinqüenta e oito reais) são de remanejamento entre despesas primárias para priorização da execução das programações
suplementadas. Ademais, destaca-se que
o art. 14 do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução
das despesas objeto dos créditos abertos
e reabertos aos limites estabelecidos no
referido Decreto.
9. São demonstrados nos quadros anexos á presente Exposição de Motivos os excessos de arrecadação provenientes de Recursos Ordinários e de Recursos Próprios Não-Financeiros, utilizados parcialmente
neste crédito.
10. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito não implica em alteração do Plano Plurianual
2004/2007, aprovado pela Lei nº 10.933, de 11 de
agosto de 2004, uma vez que se trata de remanejamento entre subtítulos de ações constantes desse
Plano.
11. O crédito em pauta viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, em conformidade com o disposto no art.
43, § lº, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas às prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
12. Nessas condições, submeto à deliberação
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que
visa a efetivar abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
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Aviso nº 1.237 – C. Civil
Brasília, 14 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor
global de R$307.950.379,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Esta Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964).
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964).
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
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poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-seá a importância dos créditos extraordinários abertos
no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual e
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput e prazo ﬁnal
para o encaminhamento dos referidos projetos de 15
de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade:
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
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§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem
as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações especiais e respectivos subtítulos
e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art.14. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem
como os créditos especiais reabertos , relativos ao
grupo de despesa “ Outras Despesas Correntes“,
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“Investimentos” e “Inversões Financeiras” ressalvadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 1º
deste Decreto, terão sua execução condicionada
aos limites fixados à conta das fontes de recursos
correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
LEI Nº 10.700, DE 9 DE JULHO DE 2003
Altera as Leis nº 10.420, de 10 de abril
de 2002, e 10.674, de 16 de maio de 2003, e
dá outras providências.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 91, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Supremo Tribunal Federal e do
Ministério da Educação, crédito especial
no valor global de R$12.672.00,para os ﬁns
que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004) em favor do
Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Educação,
crédito especial no valor global de R$12.672.00 (doze
mil, seiscentos e setenta e dois reais), para atender as
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrem de anulação parcial de
dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art .3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 687
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Educação, crédito especial no valor global
de R$12.672,00, para os ﬁns que especiﬁca.”
Brasília, 14 de outubro de 2004, – Luiz Inácio
Lula Da Silva.
EM nº 330/2004/MP
Brasília, 14 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para abertura
proposta de abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de
2004), no valor global de R$12.672,00 (doze mil, seiscentos e setenta e dois reais), em favor do Supremo
Tribunal Federal e do Ministério da Educação.
2. O crédito tem por objetivo o pagamento das
despesas decorrentes da execução promovida nos
autos da Ação Cível Originária nº 409, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, classiﬁcado como Requisição de Pequeno Valor nos termos da Lei nº 10.259,
de 12 de Julho de 2001, e ainda a quitação do saldo
remanescente do Precatório nº 874/1996, emitido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região contra a
Escola Agrotécnica Federal de Sousa – PB, que foi
incluído na Proposta Orçamentária de 1997 e pago
parcialmente em fevereiro de 1998.
3. Esclareço a propósito do que estabelece o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de junho de 2003 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2004 – LDO-2004) que
a abertura do presente crédito não afeta a obtenção
da meta de resultado primário estabelecida para o
corrente exercício, tendo em vista tratar-se de remanejamento entre despesas primárias para priorização
da execução da programação suplementada.
4. Cabe ressaltar, por oportuno, que as programações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo
em suas execuções, segundo informações do Supremo
Tribunal Federal e da Justiça do Trabalho, responsável
pelo pagamento do Precatório referente ao Ministério
da Educação, uma vez que os remanejamentos foram
decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do presente exercício.
5. O pleito viabilizar-se-á mediante projeto de lei,
à conta de recursos provenientes de anulação parcial
de dotações orçamentárias, em conformidade com o
disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de
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17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição.
6. Diante do exposto, submeto à consideração de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
Aviso nº 1.238 – C. Civil.
Brasília, 14 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Educação, crédito especial no valor global
de R$12.672,00, para os ﬁns que especiﬁca.”
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
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I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a,
desta Lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
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ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO,
3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO, 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO, 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO,
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO,
3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
....................................................................................
LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito
da Justiça Federal.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 92, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
crédito especial no valor de R$835.000,00,
para os ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sabendo ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro
de 2004), em favor do Ministério do Desenvolvimento
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Social e Combate à Fome, crédito especial no valor
de R$835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais),
para atender às programações constantes do Anexo
I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito que trata o art. 1º decorrem de anulação de
dotações orçamentárias. conforme indicado no Anexo
II desta lei,
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 688
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EM. nº 331/2004/MP
Brasília, 14 de outubro de 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União em favor do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, crédito especial no valor
de R$835.000,00, para os fins que especifica”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de abertura de crédito especial ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16
de janeiro de 2004), no valor de R$835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), em favor do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
2. A solicitação visa à inclusão de subtítulos na
Lei Orçamentária Anual para adequar o orçamento vigente do Fundo Nacional Assistência Social – FNAS
às suas reais necessidades de execução, conforme
demonstrado a seguir:
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3. O pleito visa ao atendimento a crianças e
adolescentes em situação de risco social e pobreza, mediante construção, modernização e ampliação de centros públicos e prestação de serviços
sócio-assistenciais, e à promoção de ações voltadas para emancipação e inclusão social de famílias carentes.
4. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003
(LDO 2004), que a abertura do presente crédito não
afeta a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo em vista
que, além de tratar-se de remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização da
execução da nova programação, o art. 14 do Decreto
nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a
execução de despesas da espécie, objeto dos créditos abertos e reabertos, aos limites estabelecidos
no referido Decreto.
5. O pleito viabilizar-se-á mediante Projeto de
Lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, por
se tratar de inclusão de categoria de programação
não contemplada na Lei Orçamentária Anual, em
conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as
prescrições contidas no art. 167, inciso V, da Constituição.
6. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa à
abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
Aviso nº 1.239 – C. Civil
Brasília, 14 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no
valor de R$835.000,00, para os ﬁns que especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conse-
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qüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-66-1964).
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I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964).
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 93, DE 2004-CN
(Mensagem nº 217, de 2004-CN)
(Nº 689/2004, na origem)
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito
suplementar no valor de R$70.237.676,00,
para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
R$70.237.676,00 (setenta milhões, duzentos e trinta e
sete mil, seiscentos e setenta e seis reais), para atender
à programação constante do Anexo desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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3. O crédito possibilitará apoiar os estados que
estão com maior diﬁculdade para enfrentar de modo
satisfatório a manutenção do Ensino Médio, mediante
a implantação, em caráter emergencial, do Programa
de Equalização das Oportunidades de Acesso à Educação Básica – PRODEB.
4. O crédito em questão decorre de solicitação
formalizada pelo Ministério da Educação e será atendido à conta de recursos provenientes de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários, o qual é demonstrado no quadro anexo, em atendimento ao disposto no
art. 63, § 9º, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004).
5. Esclareço, a propósito do que determina o
art. 63, § 11, da LDO – 2004, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a
obtenção da meta de resultado primário estabele-
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cida para o corrente exercício, tendo em vista que
a suplementação de despesas primárias correrá à
conta de incorporação de excesso de arrecadação
de receitas primárias, e sua execução está condicionada aos limites estabelecidos pelo Decreto nº
4.992, de 18 de fevereiro de 2004, em observância
ao disposto em seu art. 14.
6. O crédito será viabilizado mediante projeto
de lei, a ser submetido à apreciação do Congresso
Nacional, estando em conformidade com o art. 43, §
1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
obedecidas às prescrições do art. 167, inciso V, da
Constituição.
7. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente,
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MENSAGEM Nº 689
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$70.237.676,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 14 de outubro 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e de
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais será apresentados na forma e com a detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especiﬁco e exclusivamente para essa ﬁnalidade:
II – ao serviço dívida ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças jurídicas transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especiﬁco, a
que refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se aplica
quando do atendimento de despesas de precatórios
e sentenças Judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso 3 do
mesmo parágrafo.
§ 4º deposto no caput não se aplica quando a
abertura do credito for necessária para atender a no-
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vas despesas obrigatórias de caráter constitucional
ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos
a créditos adicionais e exposição de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de doações propostas
sobre a execução se atividades, projetos, operações
especiais e respectivo subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, inciso I e II, da Lei, da nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns, do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplente a criação de grupo de natureza de despesa em subtítulo e existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovado pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casou de créditos à conta de recursos
de excesso da arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a,
desta Lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciários do Ministério Público da União,
com indicação dos recursos compensatórios, exceto
se destinados a pessoal e divisa, serão encaminhados
ao Congresso Nacional no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a desposes primários deveria conter demonstrativo de que não afetam o resultado previsto no
Anexo de Metas Fiscais desta Lei, ou indicar as compensações necessárias, em nível do subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa; (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos; (Veto rejeitado
ao DO, 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO, 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
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III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964).
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, paza os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, reduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-1964)
....................................................................................
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DECRETO Nº 4.992, DE 18
DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a serem abertos neste exercício, bem
como os créditos especiais reabertos, relativos aos
grupos de despesa “Outras Despesas Correntes”,
“Investimentos” e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 1º
deste Decreto, terão sim execução condicionada
aos limites ﬁxados à conta das fontes de recursos
correspondentes.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 95, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$368.481.871,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade
Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de
2004), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$368.481.871,00 (trezentos e
sessenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e um
mil, oitocentos e setenta e um reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta Lei.
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Art. 2º Os recursos neeessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2003, no valor de
R$4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil
reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias
no valor de R$364.161.871,00 (trezentos e sessenta e
quatro milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos
e setenta e um reais), conforme indicado no Anexo II
desta Lei.
Art. 3º Fica cancelada a programação constante
do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto
no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 10 de julho de
2003.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 691
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$368.481.871,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM. nº 334/2004-MP
Brasília, 14 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de
16 de janeiro de 2004), no valor de R$368.481.871,00
(trezentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e
oitenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais), em favor do Ministério da Saúde, e dá outras providências.
2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente daquele Órgão às suas reais necessidades de
execução, conforme demonstrado a seguir:

3. No âmbito da Fundação Oswaldo Cruz, o atendimento do pleito possibilitará a aquisição de insumos
para a continuidade de pesquisas clínicas e biomédicas e o pagamento de auxílio-alimentação a seus servidores e empregados, face ao aumento deﬁnido na
Portaria MP nº 71, de 15 de abril de 2004.
4. No tocante à Fundação Nacional de Saúde,
os recursos pleiteados serão aplicados em despesas
decorrentes de:
a) construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de
coleta e tratamento de resíduos sólidos nos municí-
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pios com baixo índice de cobertura de serviços de
saneamento;
b) melhoria e expansão da atenção da saúde
indígena e cobertura de parcelas de 31 convênios já
ﬁrmados e de 28 repactuados com instituições sem
ﬁns lucrativos; e
c) pagamento de auxílio-alimentação aos servidores e empregados da unidade, em face do aumento deﬁnido na Portaria MP nº 71, de 2004, bem como
da ampliação do quantitativo de beneﬁciamos em 172
pessoas.
5. Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
a suplementação destina-se a suprir despesas com
terceirização de mão-de-obra, serviços prestados pela
Imprensa Nacional e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, funcionamento da Agência e desenvolvimento de ações que contribuem para a implementação da Política Nacional de Vigilância Sanitária.
6. No âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o montante solicitado visa à melhoria da
qualidade de atendimento aos beneﬁciários de planos
de saúde mediante ampliação e modernização da infra-estrutura de seus núcleos regionais.
7. Em relação ao Fundo Nacional de Saúde, o
crédito destina-se ao atendimento das despesas decorrentes de:
a) terceirização de serviços, a ﬁm de possibilitar
a organização dos acervos acumulados do Ministério
e aquisição de uma digitalizadora de microﬁlme;
b) pagamento do benefício auxílio-alimentação
aos servidores e empregados até o ﬁnal do exercício,
face à edição da Portaria MP nº 71, de 2004;
c) aumento dos custos de aquisição de vacinas
e insumos que possuem componentes importados,
decorrentes da variação cambial veriﬁcada, de forma
a manter o quantitativo de imunobiológicos necessário
as campanhas de vacinação;
d) execução das ações de vigilância em saúde de
acordo com o perﬁl epidemiológico de cada ente federativo e de acordo com as ações previstas na Programação Paetuada Integrada de Vigilância em Saúde;
e) complementação dos valores transferidos a Estados e Municípios para pagamento de atendimentos
médicos prestados à população brasileira no âmbito
da atenção básica;
f) aquisição de material de consumo devido ao
aumento do número de procedimentos de alta complexidade e de suprimentos de informática para os
hospitais públicos federais;
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g) complementação da dotação destinada à aquisição dos 101 tipos de medicamentos excepcionais e
estratégicos ofertados no País;
h) aquisição de equipamentos voltados à produção de medicamentos, notadamente os destinados ao
tratamento de asma; e
i) transferência de recursos aos executores de
ações de prevenção, diagnóstico e qualiﬁcação da
atenção em DST/AIDS.
8. O pleito em questão decorre de solicitação formalizada pelo Órgão, segundo o qual as programações
oferecidas como cancelamento não sofrerão prejuízo na
sua execução, uma vez que os remanejamentos foram
decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do presente exercício.
9. Acrescenta-se, ainda, que o cancelamento de
dotações ﬁnanciadas com recursos oriundos de operação de crédito externa decorre do insucesso veriﬁcado
na operacionalização dos Projetos:
a) Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
– VIGISUS II: considerando a proximidade do término
do exercício, a Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde identiﬁcou a impossibilidade de
execução da totalidade do orçamento aprovado para
2004, tendo em vista que só em 7 de outubro do corrente exercício o Congresso Nacional, por meio da
Resolução nº 17, de 2004, autorizou a contratação da
referida operação de crédito;
b) Expansão e Consolidação do Programa Saúde da Família – PROESF: o programa se encontra em
processo de reestruturação administrativa; e
c) Proﬁssionalização dos Trabalhadores da Arca
de Enfermagem – PROFAE: as negociações com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para
investimento nas Escolas Técnicas estão em andamento, impossibilitando neste exercício a plena execução
dos recursos consignados ao projeto.
10. O crédito viabilizar-se-á mediante projeto de lei
a ser submetido à apreciação do Congresso Nacional,
à conta de recursos provenientes de incorporação de
superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial
da União de 2003 e de anulação parcial de dotações
orçamentárias, em conformidade com o disposto no
art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167,
inciso V da Constituição.
11. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, que
as alterações decorrentes da abertura deste crédito
não afetam a obtenção da meta de resultado primário
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estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o corrente exercício, tendo em vista que:
a) os remanejamentos propostos entre despesas
primárias priorizam a execução das programações
suplementadas, e o disposto no art. 14 do Decreto nº
4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução das despesas objeto dos créditos abertos e reabertos aos limites nele estabelecidos; e
b) está sendo proposto o cancelamento de despesas primárias constantes do Anexo III do Projeto de
Lei ora encaminhado como compensação pela suplementação de despesas primárias à conta de recursos
de origem ﬁnanceira.
12. Finalmente, cabe esclarecer que o presente
crédito envolve modiﬁcação de fontes de recursos, uma
vez que em parte da programação suplementada não
podem ser alocados recursos de Operações de Crédito Externas, que ora ﬁnanciam as ações que serão
objeto de cancelamento.
13. Diante do exposto, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente,
Aviso nº 1.242 – C. Civil
Brasília, 14 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretario,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$368.481.871.00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
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LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º o disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de votações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
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§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Nos casos de créditos adicionais aprovados
pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da
respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei: (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18
DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma
mensal de desembolso do Poder Executivo
para o exercício de 2004, e dá ou
....................................................................................
Art. 14. A Secretaria Nacional de Segurança Pública compete:
I – assessorar o Ministro da Justiça na deﬁnição, implementação e acompanhamento da Política
Nacional de Segurança Pública e dos Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e
Criminalidade:
II – planejar, acompanhar e avaliar a implementação de programas do Governo Federal para a área
de segurança pública;
III – elaborar propostas de legislação e regulamentação em assuntos de segurança pública, referentes ao setor público e ao setor privado.
IV – promover a integração dos órgãos de segurança pública:
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V – estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública:
VI – promover a interface de ações com organismos governamentais e não governamentais, de âmbito
nacional e internacional:
VII – realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da criminalidade e da violência;
VIII – estimular e propor aos órgãos estaduais
e municipais a elaboração de planos e programas integrados de segurança pública objetivando controlar
ações de organizações criminosas ou fatores especíﬁcos que gerem índices de criminalidade e violência,
bem como estimular ações sociais de prevenção da
violência e criminalidade;
IX – exercer, por seu titular, as funções de Ouvidor-Geral das Polícias Federais:
X – implementar, manter e modernizar o Sistema Nacional de Informações de Justiça e Segurança
Pública – INFOSEG;
XI – promover e coordenar as reuniões do Conselho Nacional de Segurança Pública _ CONASP: e
XII – incentivar e acompanhar a atuação dos
Conselhos Regionais de Segurança Pública.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 96, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor
de R$950.000,00, para reforço de dotação
Constante da Lei Orçamentária vigente.
O congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro
de 2004), em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$950.000,00 (novecentos
e cinqüenta mil reais), para atender á programação
constante do Anexo I desta lei.
Art 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorem de anulação
parcial de dotação orçamentária, conforme indicado
no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,

344

31838 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

OUTUBRO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 692
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossa Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$950.000,00. para reforço de dotação constante da
Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 335/2004/MP
Brasília, 14 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837,
de 16 de janeiro de 2004), no valor de R$950.000.00
(novecentos e cinqüenta mil reais), em favor do Ministério da Saúde.
2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente daquele Órgão às suas reais necessidades de
execução, conforme demonstrado a seguir:

3. O crédito ora pleiteado visa a atender decisão judicial proferida em Ação Civil Pública nº
2003.5101009642-4, proposta pelo Ministério Público
Federal, a qual determina a contratação. em regime
temporário e após processo simpliﬁcado, de 487 proﬁssionais da área de saúde para prestarem serviço no
Hospital Geral de Bonsucesso, segundo as especialidades e os respectivos quantitativos objeto do Relatório de Auditoria nº 1.112, Departamento Nacional de
Auditoria do SUS, de 12 de fevereiro de 2004.
4. Cabe ressaltar que o crédito solicitado pelo Ministério da Saúde está baseado no Parecer da Consultoria Jurídica daquele Órgão CONJUR/CODAJUD/MC
nº 2940/004, de 23 de julho de 2004, cujo entendimento
é de se contratar apenas 117 proﬁssionais, uma vez
que, em cumprimento de antecipação de tutela pleiteada pelo Ministério Público na presente ação, deferida
em 13 de maio de 2003, já haviam sido contratados
370 servidores.
5. O pleito em questão decorre de solicitação formalizada pelo Órgão, segundo o qual a programação
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oferecida como cancelamento não sofrerá prejuízo na
sua execução, uma vez que o remanejamento foi decidido com base em projeções de suas possibilidades
de dispêndio até o ﬁnal do presente exercício.
6. Cabe esclarecer que o presente crédito envolve modiﬁcação de fontes de recursos, uma vez que na
programação suplementada não podem ser alocados
recursos de Operações de Crédito Externas, que ora
ﬁnanciam a ação objeto de cancelamento.
7. O crédito viabilizar-se-á mediante projeto de lei
a ser submetido à apreciação do Congresso Nacional,
à conta de recursos provenientes de anulação parcial
de dotação orçamentária, em conformidade com o
disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, obedecidas às prescrições do
art. 167, inciso V da Constituição.
8. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 2003, que as alterações
decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício, tendo em vista que os remanejamentos propostos
entre despesas primárias priorizam a execução das
programações suplementadas, e o disposto no art. 14
do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução das despesas objeto dos créditos
abertos e reabertos aos limites nele estabelecidos.
9. Diante do exposto, submeto à consideração de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente. – Guido Manteiga.
Aviso nº 1.243 – C. Civil
Brasília, 14 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$950.000,00. para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária
vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa
da União para o exercício ﬁnanceiro de
2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
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§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem
as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações especiais e respectivos subtítulos
e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo
Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da
respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as exposições de
motivos conterão a atualização das estimativas de
receitas para o exercício, apresentadas de acordo
com a classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III,
alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida
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de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DOU de
3-6-64).
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DOU de 3-6-64)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DOU de 3-6-64)
II – os provenientes de excesso de arrecadação:
(Veto rejeitado no DOU de 3-6-64)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DOU
de 3-6-64)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU de
3-6-64)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
credito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU
de 3-6-64)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se. ainda,
a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DOU
de 3-6-64)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DOU de 3-6-64)
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
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créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § lº do art. lº deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 97, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento de Investimento
para 2004, em favor de diversas empresas
estatais, crédito suplementar no valor total
de R$1.314.876.025,00 e reduz o Orçamento
de Investimento de diversas empresas no
valor global de R$2.305.366.380,00, para os
ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004) crédito suplementar no valor total de R$1.314.876.025,00 (um
bilhão, trezentos e quatorze milhões, oitocentos e setenta e seis mil e vinte e cinco reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º são oriundos de geração própria e
de saldos de recursos repassados pelo Tesouro Nacional em exercícios anteriores, conforme demonstrado
no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo
I a esta Lei, e de cancelamentos em outros projetos/
atividades constantes do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 10.837, de 2004) no valor global de
R$2.305.366.380,00 (dois bilhões, trezentos e cinco
milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos
e oitenta reais). relativamente às dotações orçamentárias de diversas empresas estatais, constantes do
Anexo II a esta Lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 694
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de Lei que “Abre ao Orçamento de Investimento
para 2004, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$1.314.876.025,00
e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$2.305.366.380,00, para
os ﬁns que especiﬁca.”
Brasília, de outubro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM Nº 320/2004/MP
Brasília, 5 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à consideração de Vossa Excelência,
em conformidade com o prescrito no art. 167, inciso V,
da Constituição, o anexo Projeto de Lei que abre ao
Orçamento de Investimento para 2004 (Lei nº 10.837,
de 16 de janeiro de 2004), crédito suplementar no valor total de R$1.314.876.025,00 (um bilhão, trezentos
e quatorze milhões, oitocentos e setenta e seis mil e
vinte e cinco reais), em favor de diversas empresas
estatais, e, ao mesmo tempo, reduz o Orçamento de
Investimento de diversas empresas no valor global de
R$2.305.366.380,00 (dois bilhões, trezentos e cinco
milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos
e oitenta reais), para atendimento de pleitos dos respectivos Ministérios supervisores.
2. Os créditos ora propostos, bem como os cancelamentos solicitados, tem por ﬁnalidade adequar os
cronogramas físico-ﬁnanceiros dos investimentos das
respectivas empresas às novas prioridades estabelecidas para o corrente exercício.
3. A seguir, a destinação, por empresa, dos referidos créditos, bem como as respectivas fontes de
ﬁnanciamento:
a) Companhia de Armazéns e Silos
do Estado de Minas Gerais – CASEMG –
R$430.000,00, sendo:
– R$30.000,00 destinados à ação “Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos”, no Estado
de Minas Gera; e
– R$400.000,00 para “Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional”, no
Estado de Minas Gerais.
Os recursos necessários à suplementação das atividades ora proposta são derivados
de cancelamento de dotações de outros projetos/atividades da própria empresa.
b) Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP
– R$554.995,00, destinados à “Manutenção
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e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento”, no Estado de
São Paulo.
Os recursos necessários à suplementação ora proposta são derivados de cancelamento de dotações de outra atividade da
própria empresa.
c) IRB – Brasil Resseguros S.A. –
R$5.174.750,00 destinados à “Manutenção
e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento”, em nível nacional.
Os recursos necessários à suplementação ora proposta, são derivados de cancelamento de dotações de outras atividades da
própria empresa.
d)
Cobra
Tecnologia
S.A. –
R$57.600.000,00, sendo:
– R$600.000,00 para “Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos”, em nível nacional; e
– R$57.000.000,00 destinados à ação
“Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento”,
em nível nacional.
Os recursos necessários à suplementação ora proposta são gerados pela própria
empresa.
e) BBTUR – Viagens e Turismo Ltda.,
– R$400.000,00, destinados à “Manutenção e
Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos”, em nível nacional.
Os recursos necessários à suplementação ora proposta são derivados de cancelamento de dotações de outra atividade da
própria empresa.
f) Banco do Estado do Piauí S/A – BEP
– R$310.000,00, sendo:
– R$30.000,00 destinados à “Modernização de Agências”, no Estado do Piauí; e
– R$280.000,00 destinados à ”Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento”, no Estado do Piauí.
Os recursos necessários à suplementação dos projetos/atividades ora proposta são
de geração da própria empresa.
g) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
– R$52.000.000,00 destinados a reforçar
a dotação do projeto “Sistema de Transmissão
do Nordeste (Implantação de 4 subestações
seccionadoras de 230 KV)”, na Região Nordeste.
Os recursos necessários à suplementação ora proposta são derivados de cancela-
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mento de dotações de outros projetos/atividades da própria empresa.
h) Furnas Centrais Elétricas S/A – FURNAS – R$43.841.138,00. sendo:
– R$3.761.083,00 destinados à ação
“Estudos de Viabilidade para Ampliação da
Geração de Energia Elétrica”, na Região Sudeste;
– R$13.050.000,00 destinados à “Modernização da UHE Furnas de 1.200 MW (MG)”,
no Estado de Minas Gerais;
– R$4.537.107,00 destinados à ação
“Modernização da UHE de Mascarenhas de
Moraes com 476 MW (MG)”, no Estado de
Minas Gerais;
– R$12.445.163,00 para “Implantação de
Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista
– Adrianópolis – 3º Circuito (500 kV – 177 km)
– (SP/RJ)” na Região Sudeste;
– R$3.437.152,00 destinados à ”Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto
– Vitória (345 kV – 370 km) – (MG/ES),” na
Região Sudeste;
– R$600.000,00 para “Manutenção e
Adequação de Bens Imóveis”, em nível nacional; e
– R$6.010.633,00 destinados à “Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos”, em nível
nacional.
Os recursos necessários à suplementação ora proposta são derivados de cancelamento de dotações de outros projetos/atividades da própria empresa.
i) Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS
– R$1.089.048.158,00, sendo:
– R$667.481.940,00 destinados ao Programa “Oferta de Petróleo e Gás Natural”, a
serem aplicados na exploração de petróleo e
gás natural e no desenvolvimento da produção de óleo e gás natural no campo petrolífero
de Marlim;
– R$131.120.000,00 para o Programa
“Reﬁno de Petróleo”, para aplicação na manutenção da infra-estrutura operacional do
Parque de Reﬁno e dos sistemas de controle
ambiental, de segurança industrial e de saúde ocupacional nas atividades de reﬁno, em
nível nacional, bem como na modernização
e adequação do sistema de produção das
Reﬁnarias Duque de Caxias (RJ) e Gabriel
Passos (MG);
– R$121.000.000,00 destinados ao Programa “Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados”, especialmente para manutenção dos
sistemas de controle ambiental, de segurança
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industrial e de saúde ocupacional nas atividades de transporte dutoviário e para manutenção da infra-estrutura de transporte dutoviário
de petróleo e derivados, em nível nacional,
bem como para implantação de oleoduto na
Reﬁnaria Duque de Caxias – Ilha D’Água e de
unidades recuperadoras de líquidos em Cabiúnas, no Estado do Rio de Janeiro;
– R$500.000,00 para “Manutenção da
Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas”,
do Programa “Energia na Região Sul”;
– R$17.000.000,00 para as ações “Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e
Vapor – Termório/Reduc (RJ)” e “Implantação da
1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas
(MS) com 240 MW”, do Programa “Energia nas
Regiões Sudeste e Centro-Oeste”;
– R$6.238.700,00 para reforçar a dotação
da ação “Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica”, do
Programa “Desenvolvimento Tecnológico do
Setor de Energia”, em nível nacional;
– R$117.046.545,00 destinados ao Programa “Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural”, especialmente para pesquisas nas atividades de
transporte, de desenvolvimento da produção,
de reﬁno e da área de petróleo e gás natural,
em nível nacional;
– R$20.660.973,00 para aplicação na
“Manutenção e Adequação de Bens Imóveis”,
em nível nacional; e
– R$8.000.000,00 para “Manutenção da
infra-Estrutura complementar para tratamento
de gás natural”, do Programa “Brasil com Todo
Gás”, em nível nacional.
Os recursos necessários à realização dos
referidos investimentos são originários de geração própria e de cancelamento de dotações
orçamentárias de outros projetos/atividades da
própria empresa.
j) Petrobras Distribuidora S.A. – BR –
R$48.094.916,00 destinados à “Manutenção
da Infra-Estrutura varejista de distribuição de
derivados de petróleo e gás natural”, em nível nacional.
Os recursos necessários à realização
dos investimentos propostos são derivados
de cancelamento de dotações de outros projetos/atividades da própria empresa.
k) Manaus Energia S.A. – R$4.500.000,00,
sendo:
– R$3.500.000,00 destinados à “Manutenção e adequação de ativos de informática,
informação e teleprocessamento”, no Estado
do Amazonas, e
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_ R$1.000.000,00 para reforçar a dotação do projeto “Ampliação de rede urbana de
distribuição de energia elétrica em Manaus”,
no Estado do Amazonas.
Os recursos necessários à realização
dos investimentos propostos são derivados de
cancelamento de dotações de outro projeto da
própria empresa.
l) Companhia Energética do Amazonas
– CEAM – R$646.223,00 destinados à “Revitalização do Parque de Geração Técnica de
Energia Elétrica da CEAM, de 71 kW”, no Estado do Amazonas.
Os recursos necessários à realização
dos investimentos propostos são derivados de
cancelamento de dotações de outro projeto da
própria empresa.
m) Petrobras International Finance Company – R$500.000,00 destinados à
“Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos”,
no exterior.
Os recursos necessários à realização
dos investimentos propostos são de geração
da própria empresa.
n) Companhia Docas do Espírito Santo
– CODESA – R$1.711.884,00, sendo:
– R$1.200.000,00 destinados à “Recuperação e modernização da infra-estrutura
portuária”, no Estado do Espírito Santo; e
– R$511.884,00 para “Ampliação e recuperação das instalações do Porto de Vitória”,
no Estado do Espírito Santo.
Os recursos necessários à realização
dos investimentos propostos são originários
de saldos de recursos repassados pelo Tesouro Nacional em exercícios anteriores, a título
de participação da União no capital social da
Codesa, para os projetos:
– Recuperação e melhoramentos da infraestrutura portuária (ES) – R$11.884,00; e
– Obras complementares no Cais de Capuaba (ES) – R$1.700.000,00.
o) Companhia Docas do Pará – CDP
– R$3.200.000,00, sendo:
– R$1.500.000,00 destinados para “Melhoramentos no Porto de Vila do Conde”, no
Estado do Pará;
– R$1.000.000,00 para ”Dragagem de
aprofundamento no Porto de Belém”, no Estado do Pará;
– R$500.000,00 para “Recuperação da
infra-estrutura do Terminal de Combustíveis
de Miramar”, no Estado do Pará;
– R$100.000,00 destinados à “Manutenção e adequação de bens móveis, veícu-
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los, máquinas e equipamentos”, no Estado
do Pará; e
– R$100.000,00 para “Manutenção e adequação de ativos de informática, informação e
teleprocessamento”, no Estado do Pará.
Os recursos necessários à suplementação dos projetos/atividades ora propostos são
derivados de cancelamento de dotações de
outros projetos da própria empresa.
p) Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária – INFRAERO – R$6.123.961,00,
sendo:
– R$1.467.965,00 destinados à “Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo”, nas
regiões Nordeste e Sudeste, e
– R$4.655.996,00 para “Manutenção e
adequação de ativos de informática, informação
e teleprocessamento”, em nível nacional.
Os recursos necessários à realização
dos investimentos propostos são oriundos de
cancelamento de dotações de outras atividades da própria empresa.
q) Indústria de Material Bélico do Brasil
– IMBEL – R$740.000,00, destinados à “Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos”, em nível
nacional.
Os recursos necessários à realização dos
investimentos propostos são oriundos de
cancelamento de dotações de outros
projetos da própria empresa.
4. Cabe ressaltar que, com a abertura do referido
crédito, ocorrerá redução líquida de R$990.490.355,00
(novecentos e noventa milhões, quatrocentos e noventa
mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais) no Orçamento
de Investimento para 2004, uma vez que está sendo
proposto neste Projeto de Lei cancelamento de dotações no valor total de R 2.305.366.380,00 (dois bilhões,
trezentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e seis
mil e trezentos e oitenta reais), em outros projetos/atividades de diversas empresas. Esse cancelamento decorre da necessidade de ajustar a programação anual
das respectivas empresas, em razão da redeﬁnição das
prioridades dos seus investimentos para 2004.
5. Do total líquido de redução no Orçamento de
Investimento, R$893.081.834,00 (oitocentos e noventa
e três milhões, oitenta e um mil e oitocentos e trinta
e quatro reais) são em projetos/atividades de responsabilidade de empresas do Grupo Petrobras sediadas
no exterior e de instituições ﬁnanceiras. Os restantes,
R$97.408.521,00 (noventa e sete milhões, quatrocentos
e oito mil e quinhentos e vinte um reais), referem-se a
despesas que seriam geradas por empresas do setor
produtivo sediadas no País e que, portanto, apresentariam impacto sobre as metas de resultado primário
das empresas estatais. Em função disso, a expectati-
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va é no sentido de que, com a abertura do crédito ora
proposto, o cumprimento da meta de superávit primário
ﬁxada para o conjunto das empresas estatais federais,
para 2004, esteja plenamente assegurado.
6. Saliente–se, ﬁnalmente, que a redução de dotações dos projetos/atividades ora proposta, em razão das
novas prioridades estabelecidas para o corrente exercício,
não deverá comprometer o desempenho das atividades
das respectivas empresas nem prejudicar a performance
dos respectivos projetos/atividades ora diminuídos.
7. São essas as razões que me levam a propor a
Vossa Excelência o encaminhamento à consideração
do Congresso Nacional do anexo Projeto de Lei.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
Aviso nº 1.246 – C. Civil.
Brasília, de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento de Investimento
para 2004, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$1.314.276.025,00
e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$2.305.366.380,00, para
os ﬁns que especiﬁca”.
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Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 98, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Comunicações,
crédito especial no valor de R$23.600.000,00,
para os ﬁns que especíﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de Janeiro 2004), em favor do
Ministério das Comunicações, crédito especial no valor
de R$23.600.000,00, (vinte e três milhões e seiscentos mil reais), para atender o programa constante do
anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de arrecadação
de receitas provenientes de Taxas pelo Exercício do
Poder de Policia.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 695
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Comunicações,
credito especial no valor de R$23.600.000,00 para os
ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 338/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de
2004), em favor do Ministério das Comunicações, no
valor de R$23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil reais).
2. A proposição tem por objetivo permitir que
extensas camadas da população, caracterizadas por
níveis de renda baixos, tenham acesso à informação
digital. A atuação do Estado é fundamental para dar
condições a incorporação e uso de mecanismos de
acesso a meios de comunicação modernos, com a
cobertura de custos relacionados à disponibilizarão de
acessos à rede mundial de computadores e demais
serviços correlatos, dando possibilidade de ingresso
ao mundo digital, com impacto positivo na redução das
desigualdades sociais e econômicas.
3. A medida viabilizar-se-á com recursos de excesso de arrecadação de Taxas pelo Exercício do Poder de Policia, em conformidade com o disposto no art.
43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V,
da Constituição.
4. Em cumprimento ao disposto no art. 63, § 9º da
Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2004 – LDO – 2004), é demonstrada no quadro a seguir, a reestimativa da receita que
compõe a fonte 174 – Taxas pelo Exercício do Poder
de Policia, cujo excesso está sendo utilizado parcialmente neste crédito:
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5. Esclareço, a propósito do que estabelece o art.
63, § 11, da LDO-2004, que decorrentes da abertura
deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício,
tendo em vista que, além de tratar-se de suplementação de despesas primarias a conta de incorporação de
excesso de arrecadação de Receitas Não-Financeiras,
o art. 14 do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de
2004, condiciona a execução de despesas da espécie.
objeto dos créditos abertos e reabertos, aos limites
estabelecidos no referido Decreto.
6. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada á aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada ate a aprovação O este crédito, a referida programação devera
ser cancelada, conforme estabelece o art. 5º, § 2º, da
Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004.
7. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente,
Aviso nº 1.247 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Seriado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Comunicações,
crédito especial no valor de R$23.600.000,00 para os
ﬁns que especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
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Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual e
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade:
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, inciso I e II, da Lei nº 4320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos á conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
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o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e divida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964).
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964).
II – os provenientes de excesso de arrecadação:
(Veto rejeitado no DO 3/06/1964).
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei: (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las: (Veto rejeitado no DO 36-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
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e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas,
será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou especíﬁco, observado
o disposto no art. 6º desta Lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda, da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidas
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
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I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto. da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta Lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus
créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º, desta lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnal e estabelece o cronograma
mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2004, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. § 5º Observadas as exclusões do § 1º do art.
1º deste Decreto, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo terão
como parâmetro os limites mensais ﬁxados aos Anexos
IV, V e VI referidos no art. 4º, as disponibilidades de
recursos, bem como o limite de saque e o pagamento
efetivo de cada órgão.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema
de Administração Financeira Federal a transferência
ou devolução de saldos ﬁnanceiros em excesso nas
unidades tendo por referência os parâmetros previstos
no caput deste artigo.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 99, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, de Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios, e de Operações Ofíciais de Crédito especial no valor global de R$171.274.130,00,
para os ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de l6 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, e de Operações Oﬁciais de Crédito, crédito
especial no valor global de R$171.274.130,00 (cento
e setenta e um milhões, duzentos e setenta e quatro
mil, cento e trinta reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta Lei.
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Art. 2º Os recursos nccessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – excesso de arrecadação, no valor de
R$166.358.860,00 (cento e sessenta e seis
milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais), sendo:
a) R$163.858.860,00 (cento e sessenta e três
milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos
e sessenta reais) de Recursos Ordinários; e
b) R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) de Doações de Entidades Internacionais; e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$4.915.270,00 (quatro
milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e
setenta reais), conforme indicado no Anexo
II desta Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 696
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, e de Operações
Oﬁciais de Crédito, crédito especial no valor global de
R$171.274.130,00, para os ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 339/2004-ME
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para propor abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de l6 de janeiro de 2004) no valor global
de R$171.274.130.00 (cento e setenta e um milhões,
duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta reais),
em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior – MDIC, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, e de Operações
Oﬁciais de Crédito, conforme detalhado a seguir:
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2. Na Administração direta do MDIC, a proposta
tem por objetivo atender despesas com a implantação
do Projeto de Rede de Centros Tecnológicos, o qual
busca contribuir para a modernização do setor produtivo
brasileiro, em especial as pequenas e médias empresas, e para melhoria da competitividade por meio da
promoção de desenvolvimento e inovação tecnológica
em setores industriais.
3. Além disso, a inclusão das ações no âmbito da
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
– PITCE, em Unidades Orçamentárias do MDIC, tem
por objetivo atender despesas com a implementação
dessa Política como prioridade do Governo, visando
alcançar uma trajetória de desenvolvimento sustentável,
aumentar a eﬁciência produtiva, diminuir a vulnerabilidade externa e estimular o investimento produtivo. Assim,
serão alocados recursos para integração da busca da
eﬁciência econômica com a inovação tecnológica e a
ampliação do comércio exterior.
4. A inclusão de programação em Transferências
a estados, Distrito Federal e municípios tem por objetivo o cumprimento legal do pagamento de auxílios
pecuniários ao pessoal militar dos extintos Territórios
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima.
5. Quanto às Operações Oﬁciais de Crédito, os
recursos destinam-se ao pagamento dos dividendos,
referentes ao resultado positivo apurado no exercício
de 1999, aos cotistas minoritários do Fundo Nacional
de Desenvolvimento, não pertencentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
6. Os recursos necessários à abertura deste crédito decorrem de excesso de arrecadação de Recursos
Ordinários e de Doações de Entidades Internacionais,
e de anulação parcial de dotações orçamentárias, no
âmbito do Ministério da Fazenda, salientando que tal
anulação não acarretará prejuízo à execução das programações objeto de cancelamento, uma vez que foram
decididas com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do exercício.
7. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § II, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO – 2004), que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam
a obtenção da meta de resultado primário estabelecida
para o corrente exercício, tendo em vista que:
a) R$163.858.860.00 (cento e sessenta
e três milhões, oitocentos e cinqüenta e oito
mil, oitocentos e sessenta reais) de despesas
primárias correrão à conta de excesso de arrecadação de receitas primarias;
b) R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) são de despesas não consideradas no cálculo do referido resultado,
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conforme dispõe o art. 1º, § lº, inciso III, do
Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004,
por serem atendidas com recursos oriundos
de doações; e
c) R$4.915.270,00 (quatro milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e setenta reais) são de remanejamento entre despesas
primárias para priorização de execução das
programações suplementadas. Além disso, o
art. 14 do citado Decreto nº 4.992 condiciona
a execução das despesas objeto dos créditos
abertos e reabertos aos limites estabelecidos
no referido Decreto.
8. São demonstrados nos quadros anexos à presente Exposição de Motivos os excessos de arrecadação provenientes de Recursos Ordinários e de Doações de Entidades Internacionais, utilizados parcialmente neste crédito. cm atendimento ao disposto no
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art. 63, § 9º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003
(LDO – 2004).
9. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada à aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
cancelada, conforme estabelece o art. 5º, § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
10. A abertura deste crédito viabilizar-se-á mediante projeto de lei, estando de acordo com o disposto
no art. 43, § 1º incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição.
11. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente. – Guido Mantega.
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Aviso nº 1.248 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, e de Operações
Oﬁciais de Crédito, crédito especial no valor global de
R$171.274.130,60, para os ﬁns que especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes pare a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
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Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais, os quais serão encaminhados ao
Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para
essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da divida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em
julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
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novas despesas obrigatórias de caráter constitucional
ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................

I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DOU de 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU de 3-61964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU de
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se. ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DOU de 0-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do
Poder Executivo poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, na forma e nos montantes constantes
dos Anexos I, II e III deste Decreto.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I – aos grupos de despesa:
a) “1 – Pessoal e Encargos Sociais”:
b) “2 – Juros e Encargos da Divida”; e
c) “6 – Amortização da Divida”;
II – às despesas ﬁnanceiras, descritas no Anexo
XIV deste Decreto;
III – aos recursos de doações;

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DOU de
3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DOU de 3-6-1964)

DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
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IV – ao pagamento de dívidas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS incluídas nas estatísticas
ﬁscais da dívida consolidada do setor público; e
V – às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais da União, relacionadas na Seção I
do Anexo IV da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003,
não constantes do Anexo XV deste Decreto.
§ 2º As despesas que constituem obrigações
constitucionais e legais da União, relacionadas na
Seção I do Anexo IV da Lei nº 10.707, de 2003, constantes do Anexo XV deste Decreto, estão incluídas,
pelos valores constantes da Lei nº 10.837, de 2004,
nos limites previstos no caput deste artigo.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercido, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”. “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão
de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou
especiﬁco, observado o disposto no ad. 6º desta Lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
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§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação. no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus
créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º, desta Lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.486, DE 4 DE JULHO DE 2002
Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 65. As vantagens instituídas por esta Lei se
estendem aos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia
e de Roraima, e aos militares inativos e pensionistas
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar do antigo Distrito Federal.
§ 1º A assistência médico-hospitalar para os inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal poderá,
através de convênio, continuar a ser prestada pelas
Corporações Militares que já os assistem, mediante
desconto obrigatório para esse ﬁm de contribuição correspondente à prescrita pela legislação especíﬁca vigente para os demais integrantes da mesma instituição,
a cujas normas manter-se-ão igualmente sujeitos.
§ 2º O mesmo procedimento aplicado aos militares do Distrito Federal, será adotado para os remanescentes do antigo Distrito Federal.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 100, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho
e Emprego e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, crédito suplementar no
valor global de R$201.644.098,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orcamentária vigente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de lº de
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar
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no valor global de R$201.644.098,00 (duzentos e um
milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil noventa e
oito reais). para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura de
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – excesso de arrecadação no valor de
R$134.290.557,00 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e
cinqüenta e sete reais), sendo:
a) R$22.078.306,00 (vinte e dois milhões,
setenta e oito mil, trezentos e seis reais) das Contribuições para os Programas PIS/PASEP: e
b) R$112.212.251,00 (cento e doze milhões, duzentos e doze mil, duzentos e cinqüenta e um, reais) da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS;
II – anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$66.053.543,00 (sessenta e seis milhões, cinqüenta e três mil,
quinhentos e quarenta e um reais), conforme
indicado no Anexo II desta lei; e
III – ingresso de operações de crédito
externas no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
Art. 3º Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho
de 2003.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 697
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social do Trabalho e Emprego e
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito
suplementar no valor global de R$201.644.098,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 340/2004–MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº
10.837, de 16 de janeiro de 2004), no valor global de
R$201.644.098,00 (duzentos e um milhões, seiscentos
e quarenta e quatro mil, noventa e oito reais), em favor
dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e
Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, e dá outras providências.
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2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente daqueles órgãos às suas reais necessidades de
execução, conforme demonstrado a seguir:
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3. A suplementação para o Ministério da Previdência Social possibilitará a continuidade de processamento de dados de benefícios previdenciários, da
Guia de Previdência Social – GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP, contratação de advogados credenciados para atuarem junto
à Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, prestação dos serviços de perícia médica e
de reconhecimento de direitos de benefícios previdenciários, manutenção das unidades descentralizadas
da Previdência Social e aquisição de equipamentos
de informática.
4. O pleito em favor do Ministério do Trabalho e
Emprego objetiva:
a) o pagamento do benefício auxílio-alimentação
a servidores e empregados em decorrência da majoração do valor mensal do benefício pela Portaria MP
nº 71, de 15 de abril de 2004;
b) o custeio de auxílio-transporte aos servidores
e empregados, tendo em vista o aumento da tarifa veriﬁcado em quase todo o País;
c) o pagamento de contratos com pessoal terceirizado, limpeza e conservação, vigilância, custos
de telefonia, rede lógica, licenciamentos, imprensa
nacional, suporte de informática, entre outros;
d) a execução de avaliações médicas, análise
laboratoriais e qualiﬁcação em segurança e saúde no
ambiente do trabalho;
e) o apoio operacional necessário ao pagamento
dos benefícios seguro-desemprego e abono salarial;
f) a realização das atividades de ﬁscalização e
inspeção em segurança e saúde no trabalho;
g) a promoção de maior integração entre os empreendimentos de economia solidária; e
h) a confecção das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e a atualização e manutenção
da Classiﬁcação Brasileira de Ocupações ð CBO.
5. A suplementação para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destina-se a
construção e ampliação de restaurantes populares; à
instalação de pequenas unidades de produção de refeições; à continuidade dos serviços de proteção socioassistencial a pessoas idosas, portadoras de deﬁciência
e a crianças, adolescentes e jovens; ao pagamento das
despesas com a concessão e revisão dos benefícios
de prestação continuada previstos na Lei Orgânica
de Assistência Social; e à construção, ampliação e
modernização de centros públicos de atendimento a
crianças, adolescentes e pessoas idosas.

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

6. O crédito em questão decorre de solicitações
formalizadas pelos respectivos órgãos, segundo os
quais os remanejamentos propostos não trarão prejuízos à execução das programações objeto de cancelamento, uma vez que foram decididos com base em
projeções de suas possibilidades de dispêndio até o
ﬁnal do presente exercício.
7. Em atendimento ao disposto no § 9º do art.
63 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2004 – LDO 2004, é demonstrada, nos quadros em anexo, a atualização das
estimativas de receitas envolvidas neste crédito.
8. Esclareço, a propósito do que determina o
art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003
(LDO–2004), que as alterações decorrentes da abertura
do presente crédito não afetam a obtenção da meta de
resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo em vista que:
a) os remanejamentos propostos entre despesas
primárias priorizam a execução das programações
suplementadas e o disposto no art. 14 do Decreto nº
4.992, de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução das despesas objeto dos créditos abertos e reabertos aos limites nele estabelecidos;
b) parte das despesas primárias relativas aos
Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
é originária de excesso de arrecadação de Receitas
Não-Financeiras e tem sua execução condicionada
aos limites ﬁxados pelo Decreto nº 4.992, de 2004,
em observância ao disposto no art. 14 do referido
decreto; e
c) está sendo proposto o cancelamento de despesas primárias como compensação pela suplementação de despesas primárias à conta de recursos de
origem ﬁnanceira.
9. O presente crédito será viabilizado mediante
projeto de lei, a ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, com recursos provenientes de excesso
de arrecadação das contribuições para os Programas
PIS/PASEP e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, de anulação parcial de
dotações orçamentárias, e de ingresso de operações
de crédito externas, em conformidade com o art. 43, §
1º, incisos II, III e IV, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
10. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa à
abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
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Aviso nº 1.249 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito
suplementar no valor global de R$201.644.098,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa, (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
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poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
LEI Nº 10.705, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e da
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno Valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor. de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
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§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320. de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos a conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para os exercícios, apresentadas de acordo com
a classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea
a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser aberto neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
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despesa “Outras Despesas Correntes”. “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art, 1º deste decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 101, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no
valor de R$123.473.298,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$123.473.298,00 (cento e vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e três
mil, duzentos e noventa e oito reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – excesso de arrecadação, no montante
de R$41.374.998,00 (quarenta e um milhões,
trezentos e setenta e quatro mil, novecentos
e noventa e oito reais), sendo:
a) R$41.016.475,00 (quarenta e um milhões, dezesseis mil, quatrocentos e setenta
e cinco reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e
b) R$358.523,00 (trezentos e cinqüenta
e oito mil, quinhentos e vinte e três reais) de
Recursos Próprios Financeiros;
II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$62.098.300,00 (sessenta e dois milhões, noventa e oito mil e trezentos reais), conforme indicado no Anexo II
desta Lei; e
III – ingresso de operações de crédito
externas, no valor de R$20.000.000,00 (vinte
milhões de reais).
Art. 3º Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho
de 2003.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 698
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
R$123.473.298,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 341/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar Projeto de Lei que abre crédito suplementar aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), no valor de
R$123.473.298,00 (cento e vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e
oito reais), em favor do Ministério da Educação – MEC,
e dá outras providências.
2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente daquele Órgão às suas reais necessidades de
execução, conforme demonstrado a seguir:

3. A suplementação proposta para a Administração direta do Ministério da Educação destina-se a
manutenção dos serviços administrativos das diversas
unidades e Secretarias vinculadas ao MEC à comunicação, telefonia e processamento de dados face à
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revitalização do serviço 0800 – “Programa Fala Brasil”; à promoção de capacitação continuada pelo canal
TV Escola; e à promoção e divulgação de campanhas
publicitárias de utilidade pública.
4. A suplementação destinada á Universidade
Federal de Minas Gerais possibilitará a produção, melhoria e difusão da pesquisa universitária, o cumprimento de compromissos decorrentes da manutenção
da Instituição, a prestação de assistência hospitalar e
ambulatorial à população, a ampliação das instalações
de sua Escola de Educação Física e do Instituto de
Geociências, além da modernização e recuperação
de sua infra-estrutura física.
5. Quanto à solicitação da Fundação Universidade de Brasília, objetiva atender compromissos contratuais referentes à prestação de serviços, aquisição de
equipamentos e realização de concursos públicos, com
vistas a proporcionais a oferta de serviços necessários
à comunidade.
6. No que se refere ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o crédito visa apoiar instituições na aquisição de equipamentos de informática
para a constituição de redes, repassar auxílio ﬁnanceiro
a Municípios para a aquisição de materiais didáticos,
promover a capacitação de professores de jovens e
adultos e alavancar à execução do projeto Fundo de
Fortalecimento da Escola – Fundescola III.
7. Nas demais unidades, o crédito destina-se à
manutenção de atividades administrativas e acadêmicas; à aquisição de equipamentos de tecnologia, de
informática, eletrodomésticos, mobiliário, material de
laboratório; execução de obras e reformas; realização
de concursos e vestibulares; distribuição de material
especializado e de livros e textos no Sistema Braille;
prestação de assistência ao educando da educação proﬁssional e da graduação; e aquisição de acervo bibliográﬁco para instituições de educação proﬁssional.
8. Cabe ressaltar que, na quase totalidade das
Unidades, o atendimento do pleito possibilitará, também, o custeio de despesas com benefícios a servidores e empregados até o ﬁnal do exercício, em especial auxílio-alimentação, em decorrência dos reajustes
estabelecidos por meio das Portarias MP nº 198, de 9
de outubro de 2003, e nº 71, de 15 de abril de 2004; e
auxílio-transporte, devido à elevação dos valores das
passagens em quase todo o território nacional.
9. O crédito em questão decorre de solicitação
formalizada pelo Ministério da Educação e será atendido à conta de recursos provenientes de excesso de
arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros e
Financeiros, anulação parcial de dotações orçamentárias e ingresso de operações de crédito externas.
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10. Ressalte-se que, de acordo com o Órgão, os
cancelamentos propostos não acarretarão prejuízo à
execução da sua programação, uma vez que foram
decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do exercício.
11. Acrescenta-se, ainda, que o remanejamento de capital para custeio, proposto pelo Ministério da
Educação, decorre do insucesso dos certames licitatórios de projetos complementares às obras objetos
de cancelamento, não havendo tempo hábil para suas
realizações.
12. O excesso de arrecadação das receitas envolvidas no presente crédito é demonstrado no quadro
anexo, em atendimento ao disposto no art. 63, § 9º, da
Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004 – LDO – 2004).
13. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63. § 11, da LDO – 2004, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção
da meta de resultado primário estabelecida para o
corrente exercício, tendo em vista que:
a) o remanejamento ocorre entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização da programação suplementada;
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b) parte das despesas primárias será
atendida com excesso de arrecadação de receitas primarias;
c) em ambos os casos, sua execução
está condicionada aos limites ﬁxados pelo
Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004,
em observância ao disposto no art. 14 do referido Decreto; e
d) está sendo proposto o cancelamento
de despesas primárias constantes do Anexo
III do Projeto de Lei ora encaminhado como
compensação pela suplementação de despesas primárias à conta de recursos de origem
ﬁnanceira.
14. O crédito será viabilizado mediante projeto
de lei, a ser submetido à apreciação do Congresso
Nacional, estando em conformidade com o art. 43, §
1º, incisos II, III e IV, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
15. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente,
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Aviso nº 1.250 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$123.473.298,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras
providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................

OUTUBRO
2004
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Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais, os quais serão encaminhados ao
Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para
essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em
julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a

OUTUBRO 2004
Outubro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

novas despesas obrigatórias de caráter constitucional
ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
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execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................

Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................

....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 198, DE 15 DE JULHO 2004

Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser aberto neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua

Altera dispositivos das Leis nº 10.404,
de 9 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a
criação da Gratiﬁcação de Desempenho de
Atividade Técnico-Administrativa – GDATA,
10.483, de 3 de julho de 2002, que dispõe
sobre a estruturação da Carreira da Segu-

DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004

554

32048 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ridade Social e do Trabalho no âmbito da
Administração Pública Federal, 10.882, de 9
de junho de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano Especial de Cargos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e
da Gratiﬁcação Temporária de Vigilância Sanitária, institui a Gratiﬁcação Especíﬁca da
Seguridade Social e do Trabalho – GESST,
e dá outras providências.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 102, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

R$40.688.018,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor de Transparências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no
valor de R$40.688.018,00 (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e dezoito reais), para atender às
programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,

OUTUBRO 2004
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MENSAGEM Nº 699
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Abre aos Orçarnentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$40.688.018,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 342/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), no valor de
R$40.688.018,00 (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e dezoito reais), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. O crédito proposto destina-se ao cumprimento de decisões judiciais com trânsito em julgado proferidas nos Mandados de Segurança nºs 4.566/DF
(1996/0033592-3) e 6.722/DF (1999/01l692l-6) impetrados pelo Sindicato dos Policiais Civis do extinto
Território Federal de Rondônia.
3. As decisões judiciais referem-se a despesas
com pessoal e encargos sociais decorrentes da isonomia de vencimentos dos servidores das carreiras de
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Policial Civil do extinto Território Federal de Rondônia
com a carreira de Polícia Federal.
4. Os recursos necessários ao atendimento da
proposição são oriundos de excesso de arrecadação
de Recursos Ordinários, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição.
5. Em cumprimento ao disposto no art. 63, §
9º, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 – Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2004 – LDO 2004 é demonstrada no quadro em anexo, a reestimativa de Recursos Ordinários, cujo excesso está sendo utilizado
parcialmente neste crédito.
6. Esclareço, ainda, a propósito do que determina
o art. 63, § 11, da LDO 2004, que as alterações na programação orçamentária resultantes da abertura desse
crédito não afetam a meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo em vista que:
a) apesar das despesas não terem sido consideradas no Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas do 4º bimestre de 2004, a reestimativa das
receitas primárias da União comporta o cumprimento
da referida meta; e
b) essas despesas serão oportunamente consideradas no Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas do 5º Bimestre de 2004.
7. Diante do exposto, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, Guido Mantega.
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Aviso nº 1.251-C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de Transferência
a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$40.688.018,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da divida; ou

OUTUBRO
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III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º disposto no caput não se aplica quando a
abertura do crédito for necessária para atender a novas despesas obrigatórias de caráter constitucional
ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo
Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da
respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea
a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação
dos recursos compensatórios, exceto se destinados a
pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso
Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas (Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964).
II – os provenientes de excesso de arrecadação:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964);
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964);
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IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 104, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente
e da Integração Nacional, crédito especial
no valor global de R$ 1.542.677,00, para os
ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos
Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional,
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crédito especial no valor global de R$ 1.542.677,00 (um
milhão, quinhentos e quarenta e dois mil , seiscentos
e setenta e sete reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação
parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado
no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 711
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Abre ao Orçamento ﬁscal da União,
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito especial no valor global de
R$1.542.677,00, para os ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 344/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios do Meio
Ambiente e da Integração Nacional, no valor global de
R$1.542.677,00(um milhão, quinhentos e quarenta e
dois mil, seiscentos e setenta e sete reais) destinado
a atender aos objetivos a seguir determinados:
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3. Segundo o MMA e o MI, as programações
objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua
execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades
de dispêndio ate o ﬁnal do presente exercício.
4. Esclareço, a proposito do que estabelece o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2004 – LDO – 2004),
que as alterações decorrentes da abertura deste crédito
não afetam a obtenção da meta de resultado primário
para o corrente exercício, por tratar-se de remanejamento entre despesas discricionárias do Poder Executivo
para priorização da programação suplementada. Além
disso, o art. 14 do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro
de 2004 condiciona a execução das despesas objeto
dos créditos abertos e reabertos aos limites estabelecidos no referido Decreto.
5. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
cancelada, conforme estabelece o art. 5º, § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
6. Nessas condições, submeto á deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa efetivar a abertura do referido crédito especial
Respeitosamente, – Guido Mantega.
Aviso Nº 1.253. – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei

2. A proposição, decorrente de solicitações formalizadas pelos Órgãos envolvidos, será atendida
com recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias. e está em conformidade com o
disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito especial no valor global de
R$1.542.677,00. para os ﬁns que especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
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LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcas e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especiﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo. não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
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§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
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exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DOU de
3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veta rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964);
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964);
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei,’ (Veto rejeitado no DO 3-6-1964);
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão
de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou especíﬁco, observado o disposto no art. 62 desta Lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
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projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentãrias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidas no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidas
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta Lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus
créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º, desta Lei.
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§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 105, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito especial no valor de R$66.600.000,00,
para os ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito especial no valor de R$ 66.600.000,00 (sessenta e seis milhões e
seiscentos mil reais), para atender às programações
constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 702
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito especial no valor de R$66.600.000,00, para
os ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 00345/2004 – MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor
do Ministério de Minas e Energia, crédito especial no
valor de R$66.600.000,0O (sessenta e seis milhões e
seiscentos mil reais).
2. A distribuição dos recursos por Unidade Orçamentária e as respectivas ﬁnalidades estão a seguir
discriminadas:

3. No que diz respeito ao Bônus aos Consumidores Residenciais de Energia Elétrica, criado pela Medida
Provisória nº 4, de 17 de outubro de 200l convertida na
Lei nº 10.310, de 22 de novembro de 2001, o crédito
visa a complementar os recursos necessários à cobertura do Bônus concedido a consumidores residenciais
poupadores de energia elétrica, cujo consumo mensal
foi inferior à respectiva meta estipulada, por intermédio
de repasse às concessionárias de serviços públicos de
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distribuição de energia elétrica, nos termos dos artigos
1º parágrafos 1º e 2º daquela Lei.
4. A referida complementação destina-se a manter equilibrada a conta especial das concessionárias,
na qual foram contabilizados os valores faturados em
decorrência da aplicação das sobretarifas de energia
e as despesas com concessão de bônus, uma vez que
os recursos arrecadados, em muitos casos, não foram
suﬁcientes para a cobertura das despesas.
5. Quanto à Conta Petróleo, Derivados e Álcool,
criada pela Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964,
pelo Decreto-Lei nº 1.785, de 13 de maio de 1980, e
legislação complementar, vale esclarecer que tratava-se de conta escritural entre o Tesouro Nacional e a
Petróleo Brasileiro S/A, na qual eram feitos os lançamentos das receitas e despesas, sendo a maioria das
receitas provenientes da aplicação de alíneas “Frete
Uniformização de Preços – FUP” e “Parcela de Preços Especíﬁca – PPE”, incidentes sobre os preços de
vendas dos derivados de petróleo, e os débitos oriundos de ressarcimentos para aquela Empresa dos custos arcados nos pagamentos de diversos subsídios e
subvenções, decorrentes de programas governamentais, principalmente, os relacionados ao álcool etílico
carburante.
6. Os recursos ora encaminhados, a serem destinados ao pagamento de diversos credores, no valor
de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões), referem-se a
parte do resíduo apurado por auditoria composta por
representantes da Agência Nacional de Petróleo – ANP
e Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
7. A presente solicitação será atendida com recursos oriundos de excesso de arrecadação de Recursos
Ordinários, e está em conformidade com o disposto no
art. 43, § lº, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas às prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
8. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004 –
LDO-2004, que as alterações decorrentes deste crédito
não afetam a meta de resultado primário estabelecida
para o corrente exercício, tendo em vista que referemse a suplementação de despesas primárias à conta de
excesso de arrecadação de Receitas Não – Financeiras
(Recursos Ordinários), e o art. 14 do Decreto nº 4.992,
de 18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução das
despesas objeto dos créditos abertos e reabertos, aos
limites estabelecidos no referido Decreto.
9. É demonstrado no quadro anexo à presente
Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação proveniente de Recursos Ordinários, utilizado parcialmente
neste crédito em atendimento ao disposto no art. 63,
§ 9º, da LDO-2004.
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10. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada à aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
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cancelada, conforme estabelece o art. 5º § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
11. Nessas condições, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
a efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente,
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Aviso nº 1.254-C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito especial no valor de R$66.600.000,00, para os
ﬁns que especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 4,
DE 17 DE OUTUBRO DE 2001
Convertida na Lei nº 10.310, de 22-11-2001.
Dispõe sobre a complementação pela
União dos recursos necessários ao pagamento de bônus aos consumidores residenciais de energia elétrica e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.310, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a complementação pela
União dos recursos necessários ao pagamento de bônus aos consumidores residenciais de energia elétrica e dá outras
providências.
Art. 1º Fica a União autorizada a complementar
os recursos necessários à cobertura do bônus individual a consumidores residenciais de energia elétrica
disciplinado pelos incisos I e II do § 1º do art. 4º da
Resolução da Câmara de Gestão de Energia Elétrica
– GCE nº 4, de 22 de maio de 2001 com a redação
determinada pela Resolução da GCE nº 43, de 4 de
setembro de 2001, mediante a inclusão de programação especíﬁca no orçamento da União.
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§ 1º A complementação de que trata o caput
somente será efetivada quando os recursos destinados ao pagamento do referido bônus, previstos nas
Resoluções da GCE nºs 4, de 2001, e 43, de 2001,
deduzidas as provisões contidas no inciso I do art. 10
da Resolução da GCE nº 4, de 2001, e no inciso I do
art. 12 da Resolução da GCE nº 13, de 1º de junho de
2001, não forem suﬁcientes para a sua cobertura.
§ 2º Fica o Ministério de Minas e Energia encarregado de efetuar o repasse dos recursos às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, após o encaminhamento, pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, das planilhas
contendo os valores devidos a cada concessionária.
....................................................................................
LEI Nº 4.452, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1964
Altera a Legislação relativa ao Imposto
Único sobre lubriﬁcantes e combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.785, DE 13 DE MAIO DE 1980
Altera a legislação referente ao Imposto Único sobre Lubriﬁcantes e Combustíveis
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DOU 3-6-1964).
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DOU 3-6-1964);
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DOU 3-6-1964);
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964);
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
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poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU
3-6-1964).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964).
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964).
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DOU 3-6-1964).
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
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§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º inciso III, alínea a, desta Lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário anual
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, ou indicar
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como
os créditos especiais reabertos, relativos aos grupos
de despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” e “Inversões Financeiras, ressalvadas as exciusões
de que trata o § lº do art. 1º deste Decreto, terão sua
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execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão
de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou
especíﬁco, observado o disposto no art. 6º desta Lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínino:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida:
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
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IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta Lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus
créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º § 3º desta Lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.453, DE 13 DE MAIO DE 2002
Dispõe sobre subvenções ao preço e
ao transporte do álcool combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de petróleo
– GLP, e dá outras providências.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 106, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito
especial no valor de R$30.000.000,00 para
os ﬁns que especiﬁca, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, crédito especial no valor de R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação
parcial de dotação orçamentária, conforme indicado
no Anexo II desta lei.
Art. 3º Fica cancelada a programação constante
do Anexo III desta lei, em atendimento ao disposto no
art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 703

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor
de R$30.000.000,00, para os ﬁns que especiﬁca, e dá
outras providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 346/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito especial ao
Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16
de janeiro de 2004), no valor de R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais), em favor do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
– MDIC.
2. A referida proposta tem por objetivo a inclusão na Lei Orçamentária de categoria de programação destinada a viabilizar a remoção e a realocação
de famílias que atualmente ocupam área destinada à
ampliação do Distrito Industrial de Manaus, em decorrência de acordo feito entre o Governo do Estado do
Amazonas, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, a Prefeitura de Manaus e o Ministério
Público Federal. Cabe ressaltar a importância dessa
área para a implantação de cinco projetos industriais
já aprovados pela Suframa e de outros 25 em fase de
análise, responsáveis pela geração de empregos diretos e indiretos.
3. Os recursos necessários à aprovação do presente crédito decorrem de anulação parcial de dotação
orçamentária da Reserva de Contingência à conta de
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recursos próprios e vinculados, no âmbito da própria
Suframa.
4. Esclareço, a propósito do que determina o
art. 63, § 11, da Lei nº da 10.707, de 30 de julho
de 2003 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2004),
que o presente crédito não afeta a obtenção da
meta de resultado primário estabelecida para o
corrente exercício, tendo em vista que o cancelamento proveniente de recursos de origem financeira
é compensado com o cancelamento de despesas
primárias, constantes do Anexo III do Projeto de
Lei ora encaminhado.
5. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada à aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
cancelada, conforme estabelece o art. 5º, § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
6. A abertura do crédito viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, estando de acordo com o disposto no
art. 43, § 1º inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
7. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,
que visa a efetivar a abertura do referido crédito
especial.
Respeitosamente, Guido Mantega.
Aviso nº 1.255 – C. Civil.
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de Lei
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria, Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao Projeto de Lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do ministério do Desenvolvimento,
indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor
de R$30.000.000,00, para os ﬁns que especiﬁca, e dá
outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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PROJETO DE LEI Nº 107, DE 2004-CN
Abre ao orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Cidades, crédito
especial no valor de R$ 6.290.000,00, para
os ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor
do Ministério das Cidades, crédito especial no valor de
R$6.290.000,00 (seis milhões, duzentos e noventa mil
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reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, no valor de R$4.390.000,00 (quatro milhões,
trezentos e noventa mil reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos
mil reais), conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 704
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Cidades, crédito
especial no valor de R$6.290.000,00, para os ﬁns que
especiﬁca”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM Nº 347/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar Projeto de Lei que abre ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do Ministério
das Cidades, crédito especial no valor de R$6.290.000,00
(seis milhões, duzentos e noventa mil reais).
2. O presente crédito destina-se à inclusão de novas programações na Lei Orçamentária de 2004, com
vistas ao atendimento das seguintes ações:
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3. Sua viabilização correrá à conta de recursos
provenientes de excesso de arrecadação de Recursos
Ordinários; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, e está em conformidade com o disposto
no art. 43, § lº, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição.
4. Segundo o Órgão, a programação objeto de
cancelamento Apoio à Expansão do Trecho Assis Brasil-Azenha da Linha 2 do sistema de Trens Urbanos de
Porto Alegre – RS” não sofrerá prejuízo na sua execução, uma vez que os estudos a serem elaborados
darão sustentação técnica e viabilidade econômica
para implantação desse mesmo projeto.
5. Esclareço, a propósito do que determina o art.
63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2004 – LDO-2004),
que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo
em vista que:
a) R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) referem-se a remanejamento entre
despesas primárias do Poder Executivo para
priorização da programação suplementada;
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b) R$4.390.000,00 (quatro milhões, trezentos e noventa mil reais) referem-se a suplementação de despesas primárias que correrão
à conta de excesso de arrecadação de receitas
primárias (Recursos Ordinários); e
c) o art. 14 do Decreto nº 4.992, de 18
de fevereiro de 2004, condiciona a execução
das despesas objeto dos créditos abertos e
reabertos aos limites estabelecidos no referido Decreto.
6. É demonstrado, no quadro anexo à presente Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação
de Recursos Ordinários, utilizado parcialmente neste
crédito, em atendimento ao disposto no art. 63, § 9º,
da LDO-2004.
7. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada a aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
cancelada, conforme estabelece o art. 5º, § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
8. Nessas condições, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
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Aviso nº 1.256 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito
especial no valor de R$6.290.000,00, para os ﬁns que
especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO de 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DO de 3-6-l964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
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Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO de
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação. deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2004 e da
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos e
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade:
II – ao serviço da dívida: ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de pre-
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catórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea
a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cro-
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nograma mensal de desembolso de Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão
anual ou especíﬁco, observado o disposto no art. 6º
desta lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida:
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II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias
e seus créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos. títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º desta lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 108, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade social da União, em favor dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, e da Reserva
de Contingência, crédito suplementar no
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valor global de R$153.541.935,00, para
reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor
global de R$153.541.935,00 (cento e cinqüenta e três
milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos
e trinta e cinco reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura de
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União em 31 de dezembro
de 2003, no valor de R$24.015.300,00 (vinte e
quatro milhões, quinze mil e trezentos reais);
II – excesso de arrecadação no valor de
R$91.846.706,00 (noventa e um milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e
seis reais) sendo:
a) R$68.095.429,00 (sessenta e oito milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte
e nove reais) de Recursos Ordinários; e
b) R$23.751.277,00 (vinte e três milhões,
setecentos e cinqüenta e um mil, duzentos e
setenta e sete reais) de Recursos Próprios
Não-Financeiros;
III – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$31.704.975,00
(trinta e um milhões, setecentos e quatro mil,
novecentos e setenta e cinco reais), conforme
indicado no Anexo II desta Lei; e
IV – ingresso de operações de créditos
externas, no valor de R$5.974.954,00 (cinco
milhões, novecentos e setenta e quatro mil,
novecentos e cinqüenta e quatro reais).
Art. 3º Fica cancelada a programação constante
do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto
no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de
2003,
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 705
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
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do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades,
e da Reserva de Contingência, crédito suplementar
no valor global de R$153.541.935,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.257 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente República relativa ao
projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades,
e da Reserva de Contingência, crédito suplementar
no valor global de R$153.541.935,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 18 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
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II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos
recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal
e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido,
observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário anual
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, ou indicar
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO,
3-6-64)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO, 3-6-64)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO, 3-6-64)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO,
3-6-64)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-seá a importância dos créditos extraordinários abertos
no exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2004, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
reabertos relativos aos grupos de despesa “Outras
Despesas Correntes” Investimentos” e Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o §
1º do art. 1º deste Decreto, terão sua execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das fontes de
recursos correspondentes.
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PROJETO DE LEI N° 109, DE 2004–CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, Crédito suplementar no valor global de R$80.484.705,00,
para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei n° 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos
Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional,
Crédito suplementar no valor global de R$80.484.705,00
(oitenta milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos
e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I – excesso de arrecadação no valor de
R$38.382.118,00 (trinta e oito milhões, trezentos e
oitenta e dois mil, cento e dezoito reais), sendo:
a) R$21.719.130,00 ( vinte e um milhões,
setecentos e dezenove mil, cento e trinta reais)
de Recursos Ordinários;
b) R$5.012.988,00 (cinco milhões, doze
mil, novecentos e oitenta e oito reais) de Compensações Financeiras pela Exploração de
Petróleo ou Gás Natural;
c) R$10.100.000,00 (dez milhões e cem
mil reais) de Taxas pelo Exercício do Poder
de Polícia; e
d) R$ 1.550.000.00, (um milhão, quinhentos e cinqüenta mil reais) de Doações de
Entidades Internacionais;
II – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$ 40.225.823,00 (quarenta milhões, duzentos e vinte cinco mil, oitocentos e vinte três reais),
conforme indicado no Anexo II desta lei;e
III – ingresso de operações de crédito externas,
no valor de R$1.876.764,00 (um milhão, oitocentos
e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro
reais).
Art. 3° Fica cancelada a programação constante
de Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto
no art. 63, § 11, da Lei n° 10.707, de 30 de julho de
2003.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 706
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento ﬁscal da
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e
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da Integração Nacional, crédito suplementar no valor
global de R$80.484.705,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras
providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.258 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de Lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de
R$80.484.705,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos or-

Terça-feira 19

631

32125

çamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DOU de 36-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DOU de 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DOU de 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei: (Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁ-
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nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DOU de 3-6-1964)
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput, serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º o disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
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sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a,
desta Lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
Art. 93. O projeto de lei orçamentária anual e a
respectiva lei poderão contemplar subtítulos relativos a
obras e serviços com indícios de irregularidades graves
informados pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a execução orçamentária, física e ﬁnanceira dos
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que
foram identiﬁcados os indícios, condicionada à adoção
de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, nos
termos do § 6º deste artigo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – execução física, a autorização para que o
contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o
serviço;
II – execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em Restos
a Pagar;
III – execução ﬁnanceira, o pagamento da despesa, inclusive dos Restos a Pagar já inscritos.
§ 2º Os indícios de irregularidades graves, para
os ﬁns deste artigo. são aqueles que tornem recomendável à Comissão de que trata o caput, a paralisação
cautelar da obra ou serviço, que, sendo materialmente

OUTUBRO 2004
Outubro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

relevantes, enquadrem-se em alguma das seguintes
situações, entre outras:
I – tenham potencialidade de ocasionar prejuízos
signiﬁcativos ao erário ou a terceiros;
II – possam ensejar nulidade do procedimento
licitatório ou de contrato; e
III – contratos ou convênios que não atendam o
disposto no art. 18 desta Lei.
§ 3º Quando não constar a indicação de contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos no Anexo a que se
refere o art. 8º, § 6º, desta Lei, ﬁca vedada qualquer
modalidade de execução dos recursos alocados aos
subtítulos correspondentes.
§ 4º Os ordenadores de despesa e os órgãos setoriais de contabilidade deverão providenciar o bloqueio,
no Siaﬁ ou no Siasg. das dotações orçamentárias, das
autorizações para execução e dos pagamentos relativos aos subtítulos de que trata o caput, permanecendo
nessa situação até a deliberação nele prevista.
§ 5º As exclusões ou inclusões dos subtítulos,
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no rol em
anexo à lei orçamentária observarão decreto legislativo,
elaborado com base nas informações prestadas pelo
Tribunal de Contas da União, que nelas emitirá parecer conclusivo a respeito do saneamento dos indícios
de irregularidades graves apontados, de forma a subsidiar a decisão da Comissão de que trata o caput e
do Congresso Nacional.
§ 6º A decisão da Comissão Mista de que trata o
art. 166, § 1º da Constituição, com base em pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas da União, que
reconheça o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, terá caráter terminativo, nos termos do
Regimento Comum do Congresso Nacional.
§ 7º A Comissão Mista de que trata o art. 166, §
1º, da Constituição, disponibilizará, inclusive pela internet, a relação atualizada das obras e serviços de
que trata o caput.
§ 8º Os processos em tramitação no Tribunal de
Contas da União que tenham por objeto o exame de
obras ou serviços mencionados neste artigo serão instruídos e apreciados prioritariamente, adaptando-se
os prazos e procedimentos internos, para o exercício
de 2004, de forma a garantir essa urgência.
§ 9º A inclusão, no projeto de lei orçamentária e
na respectiva lei, assim como em créditos adicionais,
de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios
de irregularidades graves obedecera, sempre que
possível, à mesma classiﬁcação orçamentária constante das leis orçamentárias anteriores, ajustada ao
projeto de lei do Plano Plurianual e à respectiva lei,
conforme o caso.
§ 10. Aplica-se o disposto neste artigo, no que
couber, às alterações ocorridas ao longo do exercício
por meio da abertura de créditos adicionais e à execu-
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ção física e ﬁnanceira das obras ou serviços inscritos
em Restos a Pagar.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do
Poder Executivo poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, na forma e nos montantes constantes
dos Anexos I, II e III deste Decreto.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I – aos grupos de despesa:
a) “1 – Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 – Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 – Amortização da Dívida”;
II – às despesas ﬁnanceiras, descritas no Anexo
XIV deste Decreto;
III – aos recursos de doações;
IV – ao pagamento de dividas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS incluídas nas estatísticas
ﬁscais da dívida consolidada do setor público; e
V – às despesas que constituem obrigações
constitucionais e legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo IV da Lei nº 10.707, de 30 de julho de
2003, não constantes do Anexo XV deste Decreto.
§ 2º As despesas que constituem obrigações
constitucionais e legais da União, relacionadas na
Seção I do Anexo IV da Lei nº 10.707, de 2003, constantes do Anexo XV deste Decreto, serão incluídas,
pelos valores constantes da Lei nº 10.837, de 2004,
nos limites previstos no caput deste artigo.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e ‘Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 111, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e do Turismo,
de Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de
R$829.531.429.00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios da Fazenda,
do Desenvolvimento, Comércio Exterior e do Turismo, de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no
valor global de R$829.531.429.00 (oitocentos e vinte e
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nove milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2003, no valor de
R$285.679.276,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões,
seiscentos e setenta e setenta e nove mil, duzentos e
setenta e seis reais);
II – excesso de arrecadação no valor de
R$512.035.064,00 (quinhentos e doze milhões, trinta
e cinco mil e sessenta e quatro reais), sendo:
a) R$347.546.027,00 (trezentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e quarenta
seis mil e vinte e sete reais) de Recursos Ordinários;
b) R$42.721.500,00 (quarenta e dois
milhões, setecentos e vinte e um mil e qui-
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nhentos reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros: e
c) R$121.767.537,00 (cento e vinte e
um milhões, setecentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e trinta e sete reais) de Recursos
Próprios Financeiros;
III – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$31.275.289,00 (trinta e um milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove
reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
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IV – operações de crédito externas, no valor de
R$541.800,00 (quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos reais).
Art. 3º Fica cancelada a programação constante
do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto
no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de
2003.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM N° 708
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e
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Comércio Exterior e do Turismo, de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, e da Reserva
de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$829.531.429,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras
providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.260 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de Lei
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de Transferências a Estados, Distrito
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Federal e Municípios, e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$829.531.429,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências”.
Atenciosamente, José Dirceu de Oliveira e Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
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LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituicão, e no § 6º deste artigo, considera-se cré-
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dito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios exceto se destinados
a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso
Nacional no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário anual
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, ou indicar
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
LEI Nº 9.531, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Cria o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC, e dá
outras providências.
....................................................................................
PROJETO DE LEI N° 112, DE 2004–CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa,
e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$631.132.857,00,
para reforço de dotações consignadas na
Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei n° 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos
Ministérios da Justiça e da Defesa, e da Reserva de
Contingência, crédito suplementar no valor global de
R$631.132.857,00 (seiscentos e trinta e um milhões,
cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e sete
reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2003, no valor de R$43.745.697,00
(quarenta e três milhões, setecentos e quarenta e cinco
mil, seiscentos e noventa e sete reais);
II – excesso de arrecadação, no valor de
R$373.157.018,00 (trezentos e setenta e três milhões, cento e cinqüenta e sete mil e dezoito reais),
sendo:
a) R$339.981.459,00 (trezentos e trinta
e nove milhões, novecentos e oitenta e um
mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais)
de Recursos Ordinários;
b) R$2.361.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil reais) de Taxas pelo
Exercício do Poder de Polícia;
c) R$22.814.559,00 (vinte e dois milhões,
oitocentos e quatorze mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais) de Recursos Próprios
Não-Financeiros; e
d) R$8.000.000,00 (oito milhões de reais)
de Recursos de Convênios;
III – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$88.170.649,00 (oitenta e oito milhões,
cento e setenta mil, seiscentos e quarenta e nove reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
IV – ingresso de operações de crédito externas,
no valor de R$126.059.493,00 (cento e vinte e seis
milhões, cinqüenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais).
Art. 3° Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei n° 10.707, de 30 de julho
de 2003.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM N° 709
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defe-
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sa, e da Reserva de Contingência, crédito suplementar
no valor global de R$631.132.857,00, para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.261 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado-Federal
Assunto: Projeto de lei
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, e da Reserva de Contingência, crédito suplementar

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

no valor global de R$631.132.857,00, para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa
da União para o exercício ﬁnanceiro de
2004.
....................................................................................

OUTUBRO 2004
Outubro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
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§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a,
desta Lei.
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 113, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
global de R$570.354.785,00, para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério
Público da União, crédito suplementar no valor global
de R$570.354.785,00 (quinhentos e setenta milhões,
trezentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e oitenta
e cinco reais), para atender às programações indicadas no Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União em 31 de dezembro de 2003, no
valor de R$170.877,00 (cento e setenta mil, oitocentos
e setenta e sete reais);
II – excesso de arrecadação de Recursos Ordinários e Próprios Não-Financeiros, no valor de
R$478.443.355.00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e
cinqüenta e cinco reais); e
III – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$91.740.553,00 (noventa e um milhões,
setecentos e quarenta mil, quinhentos e cinqüenta e
três reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Fica cancelada a programação constante
do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto
no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de
2003.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da

Terça-feira 19
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Seguridade Social Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$570.354.785,00, para
reforço de dotações consignadas na lei orçamentária
vigente, e dá outras providências”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.262 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo
e do Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor global de R$570.354.785,00, para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
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§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
II do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea
a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos
recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal
e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido,
observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário anual
previsto no anexo de metas ﬁscais desta lei, ou indicar
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................
LEI Nº 10.791, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a criação de cargos
efetivos, cargos em comissão e funções
comissionadas no quadro de pessoal do
Superior Tribunal de Justiça e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.842, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2004
Cria e transforma cargos e funções
nos quadros de pessoal dos Tribunais Re-
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gionais Eleitorais, destinados às Zonas
Eleitorais.

çamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes um excesso de arrecadacão;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................

LEI Nº 10.770, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a criação de Varas do
Trabalho nas Regiões da Justiça do Trabalho. deﬁne jurisdições e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.801, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003
Altera a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecida
pela Lei nº 8.185, de 14 de maio de 1991, com
as modiﬁcações introduzidas pelas Leis nº
8.407, de 10 de janeiro de 1992, e nº 9.699,
de 8 de setembro de 1998.
....................................................................................
LEI Nº 10.771, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a criação de cargos de
membro, criação de cargos efetivos, criação e transformação de Funções Comissionadas no âmbito do Ministério Público
da União, e a criacão e transformação de
Procuradorias da República em Municípios
no âmbito do Ministério Público Federal, e
criação de Ofícios no âmbito do Ministério
Público do Trabalho, e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1° do art. 1º deste decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos or-

PROJETO DE LEI Nº 114, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no
valor global de R$4.485.555.429,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei no 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$4.485.555.429,00 (quatro
bilhões, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
nove reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
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Art. 2o Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1o decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2003, no valor de
R$92.606.847,00 (noventa e dois milhões, seiscentos
e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais);
II – excesso de arrecadaão no valor de
R$2.159.048.971,00 (dois bilhões, cento e cinquenta
e nove milhões, quarenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais), sendo:
a) R$54.818.896,00 (cinquenta e quatro
milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e
noventa e seis reais) de recursos ordinários;
b) R$1.884.954.495,00 (um bilhão, oitocentos e oitenta e quatro milhões novecentos e
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa
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e cinco reais) das contribuições previdenciárias
para o regime geral de previdência social; e
c) R$219.275.580,00 (duzentos e dezenove milhões, duzentos e setenta e cinco mil
quinhentos e oitenta reais) das contribuições
sobre a remuneração devida ao trabalhador
e relativa à despedida de empregado sem
justa causa; e
III – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$2.233.899.611,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e noventa e nove
mil, seiscentos e onze reais), conforme indicado no
Anexo II desta lei.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,

OUTUBRO 2004
Outubro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 19

791

32285

792

32286 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2004
Outubro de 2004

MENSAGEM Nº 711

suplementar no valor global de R$4.485.555.429,00,

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social e do Trabalho e Emprego, crédito

para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.263 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, crédito
suplementar no valor global de R$4.485.555.429,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no parecer preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
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I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem
as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações especiais e respectivos subtítulos
e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva
lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercido, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea
a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União,
com indicação dos recursos compensatórios, exceto
se destinados a pessoal e divida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta)
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dias, a contar da data do pedido, observados os prazos
previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 110,
DE 29 DE JUNHO DE 2001
Institui contribuições sociais, autoriza
créditos de complementos de atualização
monetária em contas vinculadas do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e
dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida
de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 1º Consideram-se recurso para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Vento rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁ-
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nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecada pão,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 115, DE 2004–CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Cidades, de
Operações Oﬁciais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar
no valor global de R$400.000.000,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério das Cidades, de Operações Oﬁciais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), para atender às programações
constantes do anexo desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço
Patrimonial da União em 31 de dezembro de 2003,
no valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais);
II – excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, no valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); e
III – operações de crédito, inclusive Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional – outras aplicações, no valor de R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais).
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM N° 712
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Cidades, de Operações Oﬁciais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito
suplementar no valor global de R$400.000.000,00 para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM nº 353/2004/MP
Brasília, 15 de outubro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar Projeto de Lei que abre ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
10.837, de l6 de janeiro de 2004), em favor do Ministério das
Cidades, de Operações Oﬁciais de Crédito e da Reserva
de Contingência, crédito suplementar no valor global de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).
2. A distribuição dos recursos por Unidade Orçamentária e as respectivas ﬁnalidades são a seguir
discriminadas:
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3. A proposição visa a reduzir o elevado déﬁcit
habitacional nos segmentos populacionais com renda
familiar inferior a três salários mínimos, bem como melhorar as condições de habitabilidade das que vivem
em assentamentos irregulares, à margem das normas
urbanísticas e em áreas ambientalmente não-recomendadas, resultando no processo de exclusão habitacional dessas camadas da população.
4. A adoção desse crédito visa a complementar
os recursos anteriormente encaminhados pelo Projeto
de Lei nº 77/2004, em fase de tramitação no Congresso Nacional, que também destina R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) para atender a ações de
urbanização em assentamentos precários e acesso
a linhas de crédito voltadas para a aquisição da casa
própria.

5. O presente crédito será viabilizado com recursos oriundos de superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União em 31 de dezembro de 2003;
de excesso de arrecadação de Recursos Ordinários;
de emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações; e de Operações de
Crédito Externas – em Moeda; e está em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º incisos I, II e IV, da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
6. Esclareço, a propósito do que determina o
art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003
– LDO-2004, que as alterações decorrentes deste
crédito não afetam a meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, conforme a seguir
demonstrado:

7. O crédito envolve despesas e fontes de recursos não considerados no cálculo do referido resultado
(ﬁnanceiras); e suplementação de despesas primárias
à conta de recursos de origem ﬁnanceira, compensada pela suplementação concomitante da Reserva de
Contingência da União, à conta de excesso de arrecadação de receita primária oriunda de Recursos Ordinários. Além disso, o art. 14 do Decreto nº 4.992, de
18 de fevereiro de 2004, condiciona a execução das
despesas da espécie, objeto dos créditos abertos e reabertos, aos limites estabelecidos no referido decreto
e suas alterações.
8. Ressalte-se que o procedimento de suplementar a Reserva de Contingência com recursos ordinários
visa a propiciar o ingresso de recursos de operações de
crédito externas e a emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para viabilizar a urbanização
de assentamentos precários e o subsídio habitacional
para famílias de baixa renda, mantendo inalterada a
meta ﬁscal estabelecida para o corrente exercício.
9. A reestimativa dos recursos ordinários, utilizados parcialmente neste crédito, é demonstrada no
quadro anexo à presente exposição de motivos, em
cumprimento ao disposto no art. 63, § 9º, da Lei nº
10.707, de 2003 – LDO-2004.

10. Nessas condições, submeto à deliberação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei,
que visa a efetivar a abertura do referido crédito
suplementar.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
Aviso nº 1.264 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Prmeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Cidades, de Operações Oﬁciais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$400.000.000,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentána vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no parecer preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
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§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE
2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1984
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos or-
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çamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO, 3-6-64)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO, 3-6-64);
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-64);
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO,
3-6-64);
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO,
3-6-64).
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
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acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 116, DE 2004-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$75.300.000,00, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$75.300.000,00
(setenta e cinco milhões e trezentos mil reais), para
atender as programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM N° 713
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
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da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$75.300.000,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 15 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 1.265 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social União, em favor do Ministé-
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rio dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$75.300.000,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente”. Atenciosamente, – José
Dirceu de Oliveira e Silva, Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
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LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no parecer preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqúências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
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§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e divida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos nesse artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, ‘Investimentos’
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto recitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 117, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$35.000.000,00,
para os ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial no valor
de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais),
para atender às programações constantes do Anexo
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 714
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EM Nº 356/2004-MP
Brasília, 15 de outubro de 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$35.000.000,00, para os ﬁns
que especiﬁca”.
Brasília, 15 outubro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

3. A presente solicitação será atendida com recursos de excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, e está em conformidade com o disposto no
art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas às prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
4. Esclareço, a propósito do que determina o
art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004
– LDO-2004), que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta
de resultado primário estabelecida para o corrente
exercício, tendo em vista que se refere à suplementação de despesas primárias à conta de excesso de
arrecadação de recursos primários. Além disso, o art.
14 do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004
condiciona a execução das despesas objeto de créditos abertos e reabertos aos limites estabelecidos
no referido Decreto.
5. Cabe esclarecer que, em vista de os Projetos Adequação de trechos rodoviários na BR-060,
no Distrito Federal – Trecho Brasília – Divisa DF/GO”
e Adequação de trechos rodoviários na BR-060, no
Estado de Goiás – Trecho Divisa DF/GO – Entron-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do
Ministério dos Transportes – MT, crédito especial no valor
de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
2. O presente crédito destina-se à inclusão de
novas programações na Orçamentária visando atender às seguintes ações:

camento BR-153/GO” terem parte de seus contratos
com indícios de irregularidades graves apontados
pelo Tribunal de Contas da União – TCU, o Ministério
dos Transportes informou que os recursos solicitados
serão utilizados somente naqueles que não estão sujeitos a restrições.
6. Informo, ﬁnalmente, que o presente crédito
contempla programação condicionada aprovação de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007, motivo pelo
qual se essa alteração não for aprovada até a aprovação deste crédito, a referida programação deverá ser
cancelada, conforme estabelece o art. 5º, § 2º, da Lei
nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.
7. É demonstrado, no quadro anexo à presente
Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação proveniente de Recursos Ordinários, utilizado parcialmente
neste crédito, em atendimento ao disposto no art. 63,
§ 9º, da LDO-2004.
8. Nessas condições, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei
que visa a efetivar a abertura do referido crédito
especial.
Respeitosamente, – Guido Mantega.
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Aviso nº 1.266 – C. Civil
Brasília, 15 de outubro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Excelentíssimo Senhor Presidente da Encaminho
a essa secretaria mensagem do República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da Ministério dos Transportes, crédito especial no valor da
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União, em favor R$35.000.000,00, para os ﬁns que
especiﬁca”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa
da União para o exercício ﬁnanceiro de
2004.
....................................................................................

808

32302 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ lº Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal
para o encaminhamento dos referidos projetos é 15 de
outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no parecer preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
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§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atuaiização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO, 3-6-94)
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§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO, 3-6-64)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO, 3-6-64)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO, 3-6-64)
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão
de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou
especíﬁco, observado o disposto no art. 6º desta lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
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impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano Plurianual;
III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto nos meqaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos
no Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias
e seus créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º desta lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da compatibilização prevista
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os projetos lidos vão à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Paulo Paim e Teotônio Vilela Filho enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na foram do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210
do Regimento desta Casa.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, uma casa de madeira, de boa madeira, por R$12 mil, pode ser uma ótima alternativa
de residência popular para as populações de classe
pobre e até de classe média.
O protótipo foi idealizado pelo Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia-INPA e foi descrito em reportagem do jornal Amazonas em Tempo, edição do
dia 5 de outubro corrente.
Li a reportagem e convenci-me de que essa é
uma idéia prática e razoável, que o próprio jornal sugere como boa opção para o grave problema da falta
de habitações destinadas às populações menos favorecidas. E menciona o bairro Nova Cidade, na Zona
Leste de Manaus, onde recentemente o vento provocou
estragos em muitas das casas populares ali existentes,
todas cobertas com telhados de amianto.
O pesquisador Jadir Rocha, do INPA, diz, na matéria do Amazonas em Tempo, que a casa projetada
pelo Instituto é resistente, térmica e de visual atraente. Ele lembrou que países de primeiro mundo, como
os Estados Unidos, adotam um tipo parecido de habitação, feita com madeira e oferecendo conforto aos
seus moradores.
A casa do INPA, como acrescenta o pesquisador,
é ideal para o clima tropical úmido, como o de Manaus.
Além de tudo, nota ainda, a matéria prima é abundante na Amazônia, onde há mais de quatro mil espécies
arbóreas e já funcionam ali empresas madeireiras que
desenvolvem o manejo sustentável da ﬂoresta, sem
agredir a natureza. Todas essas empresas oferecem
seus produtos com selo de qualidade e exportam a
madeira trabalhada para outros Estados.
O protótipo do INPA já comprovou qualidade e
durabilidade. Há 10 anos, uma delas foi erguida em
terreno do Instituto e até hoje está em perfeito estado
de conservação.
Aplaudo a iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e concordo com a tese do seu pesquisador, Jadir Rocha, para quem o que está faltando
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é apenas uma parceria com o Governo para futuros
projetos de habitação popular.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores. o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado
de Santa Catarina já perderam inúmeras vidas no trecho da BR-101 Sul. São acidentes, na grande maioria
das vezes, provocados pelo intenso tráfego e pelas
más condições da pista. Uma cruel rotina que imputa
a toda a sociedade o ônus da omissão do governo federal ao longo de muitos anos.
No entanto, as obras de duplicação da BR-101
vão além do fator humano e social, abrangem principalmente o fator econômico. A 101 é uma rodovia que
corta este nosso imenso país de norte a sul, levando
riquezas e realizando a integração nacional.
A obra trará desenvolvimento econômico, promovendo a instalação de novas indústrias, favorecendo o
escoamento da safra agrícola, fomentando o turismo e,
principalmente, impulsionando as relações de comércio
com os países participantes do Mercosul.
A duplicação está orçada em US$800 milhões
e terá 60% dos custos ﬁnanciados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), os demais 40%
serão provenientes de recursos da União.
O processo de concorrência da obra já passou
por inúmeros percalços, porém parece estarmos na
reta ﬁnal. As duas licitações que faltam, para o gerenciamento ambiental e a supervisão das obras, já estão
tramitando. O processo licitatório pertinente à supervisão está em fase de análise das propostas, enquanto
que o de gerenciamento ambiental está em fase de
apreciação de recurso.
Tão logo sejam concluídos os processos e contratadas as empresas para e execução dos serviços,
acreditamos que não haverá mais obstáculo para o
início da tão esperada obra.
Conﬁamos na intenção do governo federal em iniciar a duplicação ainda em 2004, pois o país e, principalmente, os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina precisam urgente da ampliação das pistas no
trecho Osório/Palhoça, que integrará o programa de
duplicação do Corredor do Mercosul.
Aproveito a oportunidade para salientar o empenho do Presidente Lula, de toda a equipe do Ministério dos Transportes e do Ministério do Planejamento
em solucionar as pendências que estão impedindo a
autorização para o início das obras, em especial, ao
engenheiro Marcos Ledermann, Coordenador da 10º
UNIT, no Rio Grande do Sul.
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Estou certo de que em um futuro muito breve veremos a conclusão dessa importante obra fomentando
a economia Brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro assunto que eu gostaria de falar é a respeito de uma auditoria sobre os ativos imobiliários do INSS – Instituto
Nacional de Seguridade Social, realizado pelo Tribunal
de Contas da União e recentemente divulgado em excelente reportagem do Correio Braziliense, traz novamente à discussão a questão desse patrimônio da
autarquia, avaliado em alguns bilhões de reais e que
vem se deteriorando ao longo dos anos.
De acordo com o relatório do TCU, a “imobiliária”
INSS é dona de 5.133 imóveis em todo o país sendo
que desse total 2.288 unidades estão vazios ou foram
invadidos. Muitos deles, como ocorre no Rio de Janeiro,
servem de abrigo para quadrilhas de marginais.
Essa imobiliária da seguridade social do Estado,
ao contrário do que se possa imaginar, tem se revelado um péssimo negócio cujos prejuízos recaem sobre toda a sociedade brasileira, particularmente sobre
os segurados do INSS cujos benefícios não auferem
qualquer resultado que deveria resultar desse enorme
patrimônio.
Enquanto a rentabilidade de qualquer imóvel alugado é da ordem de 1% sobre o seu valor, a média
apurada pelo INSS sobre os imóveis que aluga é de
apenas 0,2%, ou cinco vezes menor que a rentabilidade do mercado.
Não bastasse esse prejuízo com os aluguéis
dos seus imóveis, e apesar de todo o seu patrimônio
imobiliário, o INSS se vê obrigado a alugar imóveis
de terceiros para o seu próprio uso. No ano passado
o aluguel de 292 imóveis custou à autarquia R$17,8
milhões, quantia cinco vezes menor que os R$3,8 milhões obtidos com o aluguel de 321 imóveis do seu
patrimônio.
Os imóveis próprios que o INSS usa para sediar
suas agências e gerências somam 983 unidades. Esses são os chamados imóveis operacionais.
A autarquia tem ainda uma reserva técnica de 247
imóveis e mais 368 unidades residenciais funcionais
destinadas a seus servidores em Brasília.
Esses grupos totalizam 1.598 imóveis, com valor
estimado em R$1,31 bilhão. Mas no total o INSS tem
5.133 imóveis, um patrimônio de R$2,94 bilhões.
Em sua maioria, foram adquiridos como forma
de lastro para o pagamento de aposentadorias e pensos ou recebidos de contribuintes inadimplentes para
pagamento dos seus débitos.
Ocorre que esse patrimônio do INSS não vem
cumprindo a função para o qual foi criado. Aliás, é
inexplicável que um órgão com tantas diﬁculdades de
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receitas se dê ao luxo de possuir um patrimônio dessa
ordem de grandeza abandonado.
O assunto não é novo e por diversas vezes o
Congresso Nacional se debruçou sobre a questão, em
busca de soluções. Em muitos casos a alienação do
patrimônio foi autorizada, mas o INSS não conseguiu
clientes interessados.
O fato é que a situação não pode continuar. Estamos falando de uma entidade pública que tem grande
responsabilidade para com o futuro dos trabalhadores
brasileiros e sobre a qual permanece a suspeita de
incapacidade administrativa.
Se a Previdência Social, oﬁcialmente deﬁcitária
em suas contas, se mostra incompetente para administrar ou se desfazer de um patrimônio bilionário que
lhe dá prejuízo, com acreditar na sua capacidade de
administrar os recursos da aposentadoria dos milhões
de aposentados brasileiros?
Para discutir mais uma vez essa questão, mas
quem sabe de forma a encontra uma solução deﬁnitiva para o problema, estou propondo neste meu pronunciamento a realização de uma audiência pública
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado com a
participação do Ministro Amir Lando e do presidente
do INSS, o ex-Deputado Carlos Bezerra.
Nossa expectativa é de que, tendo no comando
ilustres dirigentes com formação parlamentar, com o
apoio desta Casa possam o Ministério da Previdência
e Assistência Social e o INSS encontrarem ﬁnalmente
a saída esse patrimônio que tanto prejuízo tem trazido
à seguridade social.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, minha presença na tribuna do
Senado neste momento é para tecer breves comentários acerca dos resultados das eleições ocorridas no
último dia 3 de outubro, que nos induzem a reﬂexões
e análises sobre o novo quadro de forças partidárias
que emergiram das urnas, da vontade popular, e tirar
daí as melhores lições.
Uma coisa é certa, todos ﬁcaram sabendo quais
são os grandes partidos, de situação e de oposição. Da
mesma forma, salta aos olhos a sinalização de que o
sistema partidário brasileiro está falido e que urge uma
reforma política ampla, que fortaleça os partidos.
As eleições presidenciais de 2006 estão logo ali e,
seguramente, será deﬂagrado um intenso processo de
migração partidária para os partidos que representam
os pólos principais de atração para outros menores.
A propósito desse tema palpitante, O Jornal, de
Maceió, Edição de 5 de outubro último, publicou artigo de minha autoria intitulado “Eleição e reforma po-
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lítica”, cujo teor solicito constar como parte integrante
deste pronunciamento, para que ﬁgure nos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha para dizer neste momento.
Obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. TEOTONIO VILELA FILHO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A Presidência lembra às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 1999
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
64, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta parágrafo
ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art.
84 da Constituição Federal (comparecimento do
Presidente da República ao Congresso Nacional
na abertura da sessão legislativa).
Parecer sob nº 1.274, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Waldeck Ornelas, favorável
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
28, de 2000, e 24, de 2003)
Terceira sessão de discussão, da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Magalhães, que altera disposições da Constituição Federal, tornando de
execução obrigatória a programação constante
da lei orçamentária anual.
Parecer sob nº 103, de 2004, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador César Borges, favorável à matéria e
pela prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 77, de 1999, 28, de 2000, e
24, de 2003, que tramitam em conjunto.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 77, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 22 e 28,
de 2000, e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
77, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Íris Rezende, que imprime força
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cogente à lei orçamentária anual, acrescentando dispositivos ao art. 165 e alterando o
inciso VI do art. 167, ambos da Constituição
Federal.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77,
de 1999, 22, de 2000, e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Pedro Simon, que dá nova redação ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art. 166 e
acrescenta novo parágrafo ao mesmo artigo
da Constituição Federal. (Dispõe sobre plano
plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais).
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
22 e 28, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº
24, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Paulo Paim, que acrescenta o inciso XII ao art. 167 da Constituição Federal.
(Bloqueio ou contingenciamento de dotações
do orçamento da seguridade social).
–6–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2002
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Francisco Escórcio,
que inclui § 8º no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com a ﬁnalidade de ampliar a vigência do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).
Parecer sob nº 119, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo)
que oferece.
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–7–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2003
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que altera o
§ 3º do art. 100 da Constituição Federal, para
determinar que os pagamentos de obrigações
devidas aos idosos sejam feitos em espécie
e excluídos da obrigatoriedade de expedição
de precatórios.
Parecer sob nº 549, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo)
que apresenta.
–8–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 2003
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Tasso Jereissati, que
acrescenta o art. 174-A à Constituição Federal, para ﬁxar os princípios da atividade
regulatória.
Parecer favorável, sob nº 270, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
–9–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2004
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara dos
Deputados), que altera o inciso IV do art. 20
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens
da União as ilhas costeiras que contenham a
sede de Município).
Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jorge Bornhausen.
– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 2003
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
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ção nº 57, de 2003 (nº 306/2000, na Câmara dos Deputados), que acrescenta o § 3º ao
art. 215 da Constituição Federal, instituindo o
Plano Nacional de Cultura.
Parecer favorável, sob nº 195, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Marcelo Crivella.
– 11 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102,
DE 2002-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 102, de 2002 – Complementar (nº 4.610/2001, na Casa de origem),
que dispõe sobre a linguagem inclusiva na
legislação e documentos oﬁciais.
Parecer sob nº 561, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, reclassiﬁcando a matéria como
projeto de lei complementar.
– 12 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2000
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 88, de 2000 (nº 261/99,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção nas embalagens de
roupas íntimas de orientações impressas sobre a importância de exames preventivos de
câncer de mama, colo de útero e de próstata,
e dá outras providências.
Pareceres sob nºs
– 1.147, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Lúcia
Vânia, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2001, que tramita em conjunto, com votos em
separado do Senador Mozarildo Cavalcanti e
da Senadora Emília Fernandes; e
– 138, de 2004, da Comissão de Educação (nos termos do Requerimento nº 840, de
2003, de audiência) Relator: Senador Papaléo
Paes, pela rejeição da matéria e do Projeto de
Lei da Câmara nº 6, de 2001, que tramita em
conjunto, com voto em separado do Senador
Demóstenes Torres.
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– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2001
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2000)
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2001
(nº 2.412/96, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de
etiqueta de orientação para a prevenção do
câncer de mama na fabricação e comercialização de sutiãs.
– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 89, de 2000 (nº 3.512/97, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera dispositivos da Lei nº
7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe
sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho, e
dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
– 329, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: ad hoc Senador Geraldo
Mesquita Júnior, favorável, com a Emenda nº
1-CAS, que apresenta; e
– 330, de 2004, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Pedro Simon,
favorável ao Projeto e à Emenda nº 1-CAS.
– 15 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2003 (nº 2.283/99, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Instituto Nacional
do Seguro Social a doar imóvel que especiﬁca
à União Brasileira de Escritores.
Parecer favorável, sob nº 533, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Ad Hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
– 16 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2003 (nº 6.015/2001,
na Casa de origem), que denomina “Presidente
JK” a rodovia BR-040.
Parecer sob nº 507, de 2004, da Comissão de Educação, Relator: Senador Paulo
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Octávio, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CE, que apresenta.
– 17 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 2004 (nº 4.338/2001,
na Casa de origem), que denomina Presidente Juscelino Kukitscheck a Rodovia BR-020,
Brasília-Fortaleza.
Parecer favorável, sob nº 551, de 2004,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Aelton Freitas.
– 18 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 2004 (nº 177/2003, na
Casa de origem), que denomina “Ponte Presidente Tancredo de Almeida Neves” a ponte
localizada na rodovia BR-497, sobre o rio Paranaíba entre os Estados de Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul.
Parecer favorável, sob nº 508, de 2004,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Juvêncio da Fonseca.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 604, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 604, de 2004 (nº
2.409/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e a República Portuguesa
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico e de
Apoio ou Serviço, celebrado em Brasília, em
5 de setembro de 2001.
Parecer favorável, sob nº 861, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Marco
Maciel.
– 20 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 10, de 2003)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 107, de 2000, de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcanti, que dispõe
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sobre a isenção de taxa de emissão de passaportes e demais documentos de viagem para
os maiores de sessenta e cinco anos.
Parecer favorável, sob nº 386, de 2003,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Efraim Morais, com voto contrário
do Senador Almeida Lima e abstenções dos
Senadores Eduardo Suplicy, Antonio Carlos
Valadares e Geraldo Mesquita Júnior.
– 21 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 240, de 2002, de iniciativa da
Comissão Especial – Rio São Francisco, que
dá nova redação ao art. 22 da Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para alterar a destinação dos recursos
ﬁnanceiros provenientes da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos.
Parecer sob nº 197, de 2004, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura (em audiência, nos termos do Requerimento nº 732,
de 2002), Relator: Senador Gilberto Mestrinho, favorável, com a Emenda nº 1-CI, que
apresenta.
– 22 –
REQUERIMENTO Nº 317, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 317, de 2004, do Senador Almeida Lima,
solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda
informações a respeito de empréstimo do Banco do Brasil S.A. ao Partido dos Trabalhadores,
no valor de vinte e um milhões de reais, para a
compra de cinco mil computadores e acessórios destinados aos diretórios do partido.
Pareceres sob nº 678 e 679, de 2004,
das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Paulo Paim,
pelo envio da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator, Senador Demóstenes Torres, favorável.
– 23 –
REQUERIMENTO Nº 646, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 646, de 2004, da Senadora Serys
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Slhessarenko, solicitando voto de aplauso
aos jornalistas da ABI: Maurício Azedo (Presidente), Milton Temer, Aristélio Andrade,
Domingos Meireles, João Máximo, Fichel
David Chargel, Joseti Marques, Carlos Alberto de Oliveira, Berta Nutels, Cícero Sandroni, José Gomes Talarico, Jesus Antunes,
Chico Caruso e aos demais membros eleitos
e empossados na direção da Associação
Brasileira de Imprensa, para mandato no
período 2004-2007.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias.
– 24 –
REQUERIMENTO Nº 666, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 666, de 2004, do Senador Antero Paes de
Barros, solicitando sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda, informações se tem
conhecimento de que o Banco do Brasil adota
norma interna de procedimento que permite
aos clientes especiais o pagamento de compromissos efetuados com cheques de terceiros,
que consiste em sonegação da CPMF.
Parecer favorável, sob nº 556, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tião Viana.
– 25 –
REQUERIMENTO Nº 667, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 667, de 2004, do Senador Antero Paes
de Barros, solicitando sejam solicitadas ao
Ministro de Estado da Fazenda, informações
sobre quais os bancos autuados por suspeita de sonegação da CPMF e se o Banco do
Brasil S/A se inclui entre estas instituições
ﬁnanceiras.
Parecer favorável, sob nº 557, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40
minutos.)
(OS 17672/04)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SESSÃO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2004,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, ORA SE PUBLICA.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
gostaria inicialmente de agradecer ao povo brasileiro a votação que tivemos, pois o nosso Partido era o
quarto em nível nacional nas últimas eleições municipais de 2000, com 11,5 milhões de votos e passou
a ser o primeiro partido no Brasil em termos de votação, com 16,3 milhões de votos no primeiro turno de
2004. E o mais importante é que foi um crescimento
quase homogêneo, com algumas exceções, especialmente nos grandes centros urbanos. Portanto, uma
tendência de crescimento muito forte, especialmente nos maiores colégios eleitorais, com uma votação
que se espalhou por todo o País. Reelegemos mais
da metade dos nossos prefeitos, um índice bastante
elevado comparado a outras legendas; mais do que
dobramos o número de prefeitos e mais do que dobramos o número de vereadores.
Avalio que outros partidos também se fortaleceram, bem como que essas eleições não deﬁnem
as próximas eleições de 2006. Se analisarmos a história da democracia brasileira, veriﬁcaremos que há
uma especiﬁcidade, mas, evidentemente, ela também
demonstra, sobretudo quando se faz uma análise
agregada, algumas tendências importantes. O nosso
Partido se nacionalizou. Cresceu muito nas regiões
Norte e Nordeste, onde não tínhamos uma presença
mais forte. Alguns prefeitos foram eleitos em primeiro turno com uma votação muito expressiva. Avalio
que tudo isso é muito positivo e nos anima, pelo que
agradeço publicamente. E espero voltar à tribuna
para fazer uma análise mais detalhada do balanço
das eleições.
Mas, neste momento, venho para estabelecer
um debate político muito importante para a democracia, que é o debate com o ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que ﬁcou praticamente ausente do
processo eleitoral por quase dois meses. Andei muito
nessa eleição, percorri muitos Municípios, cheguei a
fazer até nove cidades por dia e, no entanto, não encontrei, nem na campanha e nem no dia da eleição,
nenhum material, uma simples cédula, um panﬂeto,
uma camiseta, um outdoor, dos candidatos vinculados ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
particularmente do PSDB, com a imagem ou com a
lembrança dele. É verdade que apoio não deﬁne eleição. O povo vota fundamentalmente no candidato, na
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proposta de governo, no debate que se trava na cidade. Mas, é evidente que, poderia ajudar; ou não.
E o que chama a atenção é que um ex-Presidente, que governou o Brasil durante oito anos, tenha sido
abandonado pela militância do PSDB, pelos candidatos
do PSDB, praticamente em todo o País, mas seguramente em todo o Estado de São Paulo; e que o Presidente
apareça para debater depois que a eleição acabou. E
o faz com algumas aﬁrmações que, primeiro, gostaria
de responder com respeito, pois é sempre o meu estilo, mas, debatendo politicamente com transparência as
questões que me parecem indispensáveis.
A primeira coisa é que ele diz: “O PT está fazendo uma Arca de Noé”. Não acho que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso tenha autoridade para
discutir alianças, basta ver o que foi o episódio da
reeleição. Mas, Arca de Noé, no sentido bíblico, é a
preservação da vida, a salvação num processo de
inundação. Se o PT é a Arca de Noé, imagino que o
ex-Presidente deva estar se sentindo submerso ao
processo político e não é responsabilidade nossa,
ele tem que questionar o seu Partido, a sua militância, os candidatos que deveriam estar defendendoo, associando-se aos oito anos de governo no Brasil
e simplesmente omitiram do processo político esse
período da História do Brasil. E não é qualquer coisa,
são oito anos de governo.
E outras lideranças do PSDB apareceram como
apoio em muitos momentos das eleições: Parlamentares, Senadores, Governadores, uma presença muito
ativa nas eleições. Os candidatos buscavam o apoio,
mas, em nenhum momento, buscavam o apoio de Fernando Henrique Cardoso.
Ele aparece agora e a primeira aﬁrmação que faz,
numa entrevista que deu, é propor uma comparação
dos seus dois primeiros anos de governo com o mesmo período do Presidente Lula. Aceito esse desaﬁo.
Considero muito importante que o façamos.
Tive pouco tempo para analisar todos os dados, mas
escolhi indicadores que me parecem os mais relevantes
para essa comparação e ﬁz dezoito meses do Presidente
Lula com os primeiros dezoito meses do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com os últimos dezoito meses
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com os oito
anos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em relação aos dezoito meses do Presidente Lula.
Então, ﬁz vários cortes para permitir uma análise
mais profunda.
Mencionarei alguns aspectos que me parecem
muito relevantes. Primeiramente, em relação à inﬂação:
O Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o País com uma inﬂação de 30,4%, nos primeiros
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18 meses; terminou o Governo com uma inﬂação de
17,7% nos seus últimos 18 meses. As médias anuais
em oito anos foram de 9,1% e o acumulado no período
de 100,72%. O Governo do Presidente Lula, em dezoito meses, tem uma inﬂação de 13,1%. Portanto, bem
abaixo dos últimos 18 meses do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e menos da metade dos primeiros 18
meses – período em que ele pedia a comparação.
Entre os dados que vou distribuir à imprensa, faço
a comparação do valor da cesta básica. Por exemplo,
nos primeiros 18 meses de Fernando Henrique, foi
de 7,23% o aumento do custo da cesta básica para o
povo. Nos últimos 18 meses, foi de 39,8%. E, no Governo Lula, foi de 2,8%.
Faço a comparação com alguns índices importantes do custo de vida:
No caso da energia elétrica, nos primeiros dezoito
meses do Governo Fernando Henrique Cardoso, houve
um aumento de 20,35%, nos últimos 18 meses, foi de
40,64%. No Governo Lula, 11,18% em 18 meses.
Em relação ao telefone, nos primeiros 18 meses
de FHC, foi de 114,74%; nos últimos 18 meses, 19,55%.
Nos 18 meses do Governo Lula, 17,16%.
Há ainda vários outros indicadores, como o aumento do gás e do aluguel.
Todos os indicadores de inﬂação importantes, o
agregado e os indicadores que têm mais impacto no
consumo popular, favorecem o programa de estabilidade econômica do País no Governo Lula.
Em relação ao mercado de trabalho, o desemprego cresceu nos primeiros 18 meses do Governo
Fernando Henrique Cardoso, 28,6%; nos últimos 18
meses, 5,7%; no Governo do Presidente Lula, 3,2%.
Portanto, é muito menor o crescimento da taxa de desemprego neste Governo, mesmo porque a geração
de empregos foi recorde nesse período. Nesses últimos 9 meses, pelos dados da Caged, foram gerados
1,460 milhão novos empregos com carteira assinada.
Portanto, há uma melhora substancial do ponto de vista
especialmente da geração de emprego.
Em relação ao salário mínimo, nos primeiros 18
meses, o reajuste nominal concedido pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso foi de 60%, superior ao do
Presidente Lula, que foi 30%. E nos últimos 18 meses
de Fernando Henrique foi de 11%. Nós reajustamos
quase três vezes mais.
Agora, é importante levar em consideração a
inﬂação. Porque se nós levarmos em consideração
o índice de inﬂação, vamos veriﬁcar que ﬁcou muito
próximo ao reajuste dos oito anos e muito acima do
reajuste nos últimos 18 meses do Governo Fernando
Henrique Cardoso.
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A relação dívida líquida/Produto Interno Bruto, que
é o critério mais adequado, cresceu 7,8% nos primeiros
18 meses do Governo FHC e 0,58% nos 18 meses do
Governo do Presidente Lula. E no ﬁnal do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso cresceu muito
mais aceleradamente, 8,9%. O acumulado em 8 anos
é 84,9%. E ela se manteve praticamente estável nos
18 meses de Lula.
No comércio exterior, as nossas exportações
cresceram 10% nos primeiros 18 meses do Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso; 4,03% nos
últimos 18 meses, com uma média de 4,17%.
Em 18 meses do Governo do Presidente Lula,
as exportações cresceram 38,1%. É incomparável o
desempenho do balança de pagamento neste e no
antigo Governo.
O saldo comercial foi negativo em US$3,8 bilhões
nos primeiros 18 meses do Governo FHC e, neste Governo, foi positivo em US$39,8 bilhões, o que é, talvez, a
conquista mais importante para reduzir a vulnerabilidade
externa do País, impulsionar o crescimento econômico
e preservar a estabilidade do câmbio e da inﬂação.
O déﬁcit de transações correntes nos primeiros
18 meses do Governo Fernando Henrique Cardoso – o
produto da âncora cambial e da irresponsabilidade do
populismo cambial – foi de US$26 bilhões. Nós geramos um superávit de transações correntes de US$8,5
bilhões em 18 meses.
O crescimento econômico, nos primeiros 18 meses do Governo Fernando Henrique Cardoso, foi de
5,7% e nos últimos 18 meses foi de 0,8% e nos 18
meses do Presidente Lula chega a 5,56%.
Então, seja no crescimento, mercado de trabalho,
emprego, ﬁnanças públicas, comércio exterior, inﬂação
ou em qualquer indicador econômico relevante, nós
tivemos um desempenho, tanto em relação aos primeiros 18 meses quanto aos últimos 18 meses, bem
superior à situação que nós herdamos e ao que foi
possível fazer no Governo anterior.
Eu poderia estender essa reﬂexão não apenas
a indicadores comparáveis em termos relativos, mas
em valores absolutos. Destaco os principais avanços
deste Governo: em relação ao esforço exportador, em
8 anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, as
exportações anuais cresceram US$16,9 bilhões. Em
20 meses do Governo Lula, as exportações cresceram
US$28,1 bilhões.
Então, em 18 meses, nós aumentamos o volume
de exportações comparado com 8 anos. O saldo comercial, em 8 anos do Governo anterior, foi negativo
em US$9,9 bilhões. Nós geramos um saldo comercial
positivo, neste Governo, de US$47,3 bilhões.
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O passivo externo, que no Governo anterior cresceu de forma muito acelerada, sobretudo com as privatizações que chegaram a US$78 bilhões, foi reduzido,
entre outras coisas, porque este Governo não privatizou. O superávit comercial está permitindo ﬁnanciar o
balanço de pagamentos sem a venda do patrimônio,
sem agravar, portanto, o passivo externo, o pagamento
de juros, de royalties e de lucro.
Nós interrompemos a espiral da dívida externa
em função do superávit de transações correntes.
Reduzimos a vulnerabilidade externa. A relação
dívida externa/exportações era de 2,27 e, hoje, é de
1,63. Houve uma melhora importante do ponto de vista
do equilíbrio das contas externas.
Melhoramos a responsabilidade ﬁscal. A dívida
pública líquida, que subiu em 25,5 pontos do PIB em
oito anos(85%), nesses 19 meses do Governo Lula,
diminuiu em 0,16 pontos do PIB.
Portanto, houve uma estabilidade na dívida pública, paramos o processo de endividamento do País,
com um esforço muito grande, com um superávit primário que diﬁculta os investimentos, o gasto público,
mas que o Governo teve a responsabilidade de manter
para estagnar o processo de endividamento e criar uma
trajetória de redução da dívida pública, para que o País
possa crescer de forma sustentável e duradoura.
Reduzimos a volatilidade cambial; a taxa de câmbio está estável e não preciso nem comparar com o
Governo anterior porque todos já sabem.
Melhoramos a estabilidade inﬂacionária, melhoramos a expectativa de inﬂação, geramos mais e melhores empregos, quando comparado com o período
anterior. Abrimos espaço para um processo de recuperação dos salários no último período de Fernando
Henrique, 55% das categorias proﬁssionais tiveram
reajustes iguais ou maiores que o INPC; quando, no
primeiro semestre de 2004, essa porcentagem chegou
a 79%, um processo de recuperação do salário, que
ainda não é uma coisa resolvida.
Asseguramos a retomada do crescimento econômico, que é o mais importante, particularmente na
indústria. Revertemos a desindustrialização do País
que estava em curso.
Portanto, vejo que, do ponto de vista econômico,
qualquer que seja o indicador e por qualquer observação que se faça, por qualquer corte do período, há um
desempenho muito acima ao do Governo anterior.
Uma outra área para a qual gostaria de chamar
a atenção é a política externa. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso, inclusive, tratava dessa questão com
muita ênfase durante a campanha do candidato José
Serra. Dizia que seria muito difícil para o Presidente Lula
representar o Brasil no exterior. Hoje, podemos fazer
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um balanço, primeiramente em relação aos resultados
comerciais. O Brasil saiu de uma posição submissa em
muitos fóruns e passou a ter uma atitude propositiva,
aﬁrmativa, de soberania e de liderança entre os países
em desenvolvimento. Foi assim que articulamos o G+ na
reunião da OMC, foi assim que derrotamos os Estados
Unidos no subsídio ao algodão, e a União Européia no
subsídio ao açúcar. Pela primeira vez, um país em desenvolvimento tem vitórias diplomáticas desse alcance
comercial, tanto em relação à União Européia quanto
em relação aos Estados Unidos.
Ganhamos apoio internacional, recompusemos
o Mercosul e somos protagonistas de um processo de
fortalecimento da identidade da América do Sul, reconhecido por todos os países; ajudamos inclusive no
processo de estabilização política de alguns vizinhos,
para o que a presença do Presidente Lula e a construção de uma intermediação da competente diplomacia brasileira foi muito importante. Está aí o respaldo
vindo de todas as áreas do Planeta para a presença
do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, o que é
uma conquista muito importante para a Nação e uma
reivindicação histórica da nossa diplomacia. Portanto,
há um reconhecimento mundial.
A revista Newsweek publicou, há cerca de um
mês e meio, uma matéria muito importante: “Todos
amam o Brasil”, mostrando o prestígio que o País conquistou e como a imagem externa do Presidente Lula
é parte dessa vitória.
Creio que todos têm acompanhado a presença
de importantes chefes de estado no Brasil e o apoio, o
reconhecimento e a liderança que passamos a exercer
pela seriedade do Governo.
Quero lembrar que, nesses quase vinte meses de
Governo, não tomamos nenhuma medida populista à
véspera de eleição; não houve nenhuma decisão econômica importante que tenha sido adiada em função
do calendário eleitoral. Esses resultados econômicos
são produtos de muitas medidas difíceis que tomamos,
muitas delas impopulares.
Quando assumimos o Governo, a aﬁrmação predominante era a de que o País caminhava para um
grande desastre econômico e que não haveria governabilidade. A letra da música do candidato José Serra
era “o Brasil vai virar uma Argentina”. Está aí o resultado econômico: o Brasil aprofundou a estabilidade
econômica, melhorou o balanço de pagamentos, melhorou as ﬁnanças públicas, melhorou a credibilidade;
o risco-país hoje está abaixo de 500 pontos ( nós o
herdamos com 2.400 pontos); retomamos o crédito e a
conﬁança externa; os investimentos estão voltando; o
crescimento econômico é forte, consistente, não mais
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apenas no setor exportador, mas também começa a
se espraiar para o mercado interno.
Portanto, estamos dispostos a fazer esse debate,
a comparar cada um dos elementos que temos hoje,
e podemos continuar fazendo isso, porque creio que a
transparência e o debate ajudam a democracia.
Não creio que as eleições municipais vão se deﬁnir pelo debate da política nacional e nem por essa
comparação, mas chamo a atenção para o fato de que
é visível essa questão. Esta é a pergunta que ﬁca: por
que é que o PSDB – estendo-a ao PFL – abandonou
a ﬁgura de Fernando Henrique Cardoso nessas eleições? Por que ele não apareceu em nenhum material,
em nenhum programa, em nenhum evento? Por que
os candidatos nem sequer se dispuseram a usar a
imagem dele, que é pública, é democrática e era tão
presente em outras campanhas? Por que incomoda
tanto à Oposição qualquer aproximação de um prefeito
com a imagem do Presidente Lula?
Vi, ontem, o PSDB entrar com uma representação porque prefeitos eleitos se encontraram com o
Presidente. Por que não poderiam fazer isso? Inclusive porque prefeitos de outras siglas seguramente se
encontrarão com o Presidente. Sua Excelência sempre se reuniu com os Governadores. Ontem mesmo,
eu estava presente, chegou o Governador de Goiás.
Faz parte da política do Presidente dialogar, partilhar,
reconhecer, sobretudo aqueles que saem legitimados
das urnas nesse processo.
Vejo os Governadores de Estado dos partidos de
Oposição empenhados na campanha dos seus candidatos. Houve uma greve de 91 dias do Judiciário,
em São Paulo – 91 dias! –, e o Governador Alckmin
estava todos os dias participando da campanha do
seu candidato por todo o interior do Estado. A imagem dele, sim, foi utilizada. Estava nos outdoors, nos
panﬂetos, no material de campanha. Foi largamente
utilizada, mas abandonaram o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Creio que parte dessa agressividade exibida pelo ex-presidente – que não é muito da sua natureza – se deve a esse sentimento de
abandono, de exclusão do processo político, do nãoreconhecimento dos seus Pares da sua liderança, da
tentativa de excluir do debate os oito anos em que
governou o País.
Eu não poderia deixar de fazer este debate hoje.
Quem pediu a comparação e quem chamou esse debate, nos jornais, foi o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Eu o faço com muito respeito, mas para
qualquer área relevante da gestão do Poder Público
a comparação é, em geral, favorável ao Governo Lula.
Isso não signiﬁca que, em alguns aspectos, o Governo anterior não tenha tido melhor desempenho, seja
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nos primeiros dezoito meses ou nos últimos meses.
É da natureza do processo democrático. Devemos
analisar o conjunto da obra e, sobretudo, as condições em que herdamos o País. Quando Fernando
Henrique Cardoso assumiu a Presidência, o País
crescia 10%. Quando assumimos, o País não crescia,
a inﬂação ameaçava voltar, não tínhamos crédito, e a
dívida pública – que estava em R$64 bilhões quando
o Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu a
Presidência – era mais de R$700 bilhões. Quando ele
assumiu a Presidência, havia 76% de patrimônio público, que ele vendeu durante oito anos e que agora
são impossíveis de se reaver. O País tinha problemas
na balança de pagamentos e vulnerabilidade estrutural. Tudo isso foi superado com um trabalho sério,
persistente e corajoso.
Este Governo, em nenhum momento, teve qualquer tentação populista do ponto de vista da política
econômica, trabalhou com austeridade, seriedade,
anunciando inclusive, no processo eleitoral, aumento
do superávit primário, e o Banco Central com autonomia para tomar suas decisões. O que mostra que
queremos uma política continuada e sustentável.
Mas o debate político é sempre bom para a democracia, assim como o esclarecimento de posições e,
portanto, a transparência na discussão. Estamos à
disposição para, em qualquer oportunidade, fazer a
comparação na área que for de conveniência, com
o indicador que quiserem estabelecer e aprofundar
também a análise das conseqüências e das causas
das decisões tomadas.
Termino, mostrando que a área social também
merece essa discussão. Basta ver o alcance do programa bolsa-família hoje. Quase cinco milhões de famílias
abaixo da linha da pobreza têm uma complementação
de renda. É verdade que agregamos alguns programas que existiam anteriormente, mas criamos um cadastro com muito mais transparência, critérios muito
mais objetivos, mecanismos de acompanhamento e
gestão muito mais eﬁcazes, com o compromisso de
melhorar a renda da parcela excluída da população.
Isso é fundamental não só para o consumo e para o
crescimento, mas para a diminuição das profundas
injustiças que temos no País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
este debate faz parte do processo democrático. É melhor o Presidente escrevendo e falando do que omisso, escondido e abandonado pela militância de alguns
Partidos, porque isso não ajuda a construção de um
projeto de governo e de nenhum projeto partidário.
Temos que analisar o passado sem preconceito, com
objetividade, transparência, seriedade, mas fazendo
o debate político. A história deste País é muito impor-
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tante para não ser analisada criteriosamente e com
transparência. E devemos, evidentemente, preservar,
no processo político-democrático, o confronto das posições e dos programas de governo.
Assim, durante um ano, neste plenário, a Oposição cobrou onde estavam os empregos. Respondo:
estão aí os empregos. Estamos batendo o recorde de
criação de empregos. Cobraram o crescimento econômico. Pois bem, em 18 meses, crescemos mais do
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que qualquer comparação de 18 meses do Governo
anterior, nos primeiros 18 meses ou nos últimos 18
meses. Estão aí os resultados do balanço de pagamentos, estão aí os resultados da política externa, está
aí a credibilidade que este País conquistou em temos
de prestígio e reconhecimento.
Por tudo isso, penso que vamos continuar este
debate. Seguramente ajudaremos muito a democracia,
a transparência e o processo político no Brasil.
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Osmar Dias
ACRE

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

TOCANTINS

AMAPÁ

RONDÔNIA

RORAIMA

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata*
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Maguito Vilela
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Álvaro Dias
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1.
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Eduardo Azeredo
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 30.10.2003

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata**
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 15.08.2003.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS TEMPORÁRIA
(09 titulares e 09 suplentes)
Presidente: Senador César Borges (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN)
Relator: Senador Ney Suassuna
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Eduardo Suplicy.
Fernando Bezerra
2. Aelton Freitas
Delcídio Amaral
3. Antonio Carlos Valadares
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata*
PFL
César Borges
1. Jonas Pinheiro
Paulo Octávio
2. José Jorge
PSDB
Sérgio Guerra
1.Lúcia Vânia
PDT - PPS
(vago)
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Delcídio Amaral.
Fernando Bezerra
2. Serys Slhessarenko
PMDB
Ney Suassuna
1. Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
2. Luiz Otávio
PFL
Jonas Pinheiro
1. Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
2. Paulo Octávio
PSDB
Lúcia Vânia
1.Leonel Pavan

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

2)

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Fernando Bezerra
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
(vago)
6. (vago)
Aelton Freitas
7. Serys Slhessarenko
Geraldo Mesquita Júnior
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Leomar Quintanilha
2. Hélio Costa
Maguito Vilela
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. Gerson Camata**
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Paulo Octávio
4. Efraim Morais
Maria do Carmo Alves
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
João Tenório
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Juvêncio da Fonseca
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.(vago)
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. (vago)
Juvêncio da Fonseca*
2. (vago)
PFL
Roseana Sarney
1. (vago)
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. (vago)
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 10.09.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. (vago)
Aelton Freitas
2. (vago)
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
PFL
Leomar Quintanilha*
1. (vago)
PSDB
Antero Paes de Barros
1. (vago)
PDT
(vago)
1. (vago)
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Ney Suassuna
1. (vago)
Garibaldi Alves Filho
2. (vago)
PFL
Jonas Pinheiro
1. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. (vago)
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Papaléo Paes*
2. (vago)
PFL
Maria do Carmo Alves
1. (vago)
PSDB
Reginaldo Duarte
1. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 17.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Duciomar Costa
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Fernando Bezerra
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. Aelton Freitas
PMDB
Amir Lando
1. Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Renan Calheiros
4. João Alberto Souza
Romero Jucá
5. Maguito Vilela
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Efraim Morais
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho

Álvaro Dias
Tasso Jereissati
Arthur Virgílio
Jefferson Péres
Mozarildo Cavalcanti
Atualizada em 10.12.2003

PSDB
1. Antero Paes de Barros
2. Eduardo Azeredo
3. Leonel Pavan
PDT
1. Almeida Lima
PPS
1. Patrícia Saboya Gomes

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati
Vice-Presidente: Pedro Simon
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres
TITULARES
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Demóstenes Torres
César Borges
Serys Slhessarenko
Tasso Jereissati
Magno Malta
Atualizada em 02.09.03

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto Souza
2. Papaléo Paes
PFL
1. Efraim Morais
2. João Ribeiro
PT
1. Sibá Machado
PSDB
1. Leonel Pavan
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
1. Fernando Bezerra

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. (vago)
Duciomar Costa
5. (vago)
Aelton Freitas
6. (vago)
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Papaléo Paes
Gerson Camata*
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Efraim Morais
4. Marco Maciel
Maria do Carmo Alves
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. João Tenório
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
Almeida Lima
2. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. (vago)
Fátima Cleide
2. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
3. Papaléo Paes*
PMDB
Hélio Costa
1. Gerson Camata***
Sérgio Cabral
2. Juvêncio da Fonseca**
(vago)
3. Luiz Otávio
PFL
Roseana Sarney
1 Paulo Octavio
Demóstenes Torres
2. José Agripino
Edison Lobão
3. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Reginaldo Duarte
PDT
Almeida Lima
2. (vago)
* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

IDELI SALVATTI-PT
SIBÁ MACHADO

SC-2171/72
AC-2184/88
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04
MG-4018/4621
AELTON FREITAS-PL
DUCIOMAR COSTA-PTB
PA-2342/43
PMDB
NEY SUASSUNA
PB-4345/46
LUIZ OTAVIO
PA-3050/1026
GERSON CAMATA
ES-1403/3256
JOÃO ALBERTO SOUZA
MA-1411/4073
PFL
CÉSAR BORGES
BA-2212/13
EFRAIM MORAIS
PB-2421/22
JOAO RIBEIRO
TO-2163/64
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
BA-2191/92
PSDB
ARTHUR VIRGILIO
AM-1201/1301
MT-1248/1348
ANTERO PAES DE BARROS
PDT
OSMAR DIAS
PR-2124/5
PPS
MOZARILDO CAVALCANTI
RR-1160/1162
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

1-ANA JÚLIA CAREPA-PT
2–DELCÍDIO AMARAL-PT
3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB

PA-2104/10
MS-2451/55
AC-1078/1278

1-VALMIR AMARAL
2-ROMERO JUCÁ

DF-1961/62
RR-2112/13

1-JORGE BORNHAUSEN
2- PAULO OCTAVIO

SC-4206/07
DF-2011/19

1-LEONEL PAVAN

SC-4041/4014

1-ALMEIDA LIMA

SE-1312/1427

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 26-03-04

5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.Aelton Freitas
Delcídio Amaral
2.Duciomar Costa
PMDB
Valmir Amaral
1. Romero Jucá
PFL
Leomar Quintanilha*
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Antero Paes de Barros
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
2.Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Gerson Camata*
1. Luiz Otávio
PFL
Efraim Morais
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Arthur Virgílio
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
(vago)
5. (vago)
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Renan Calheiros
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pinheiro
Maria do Carmo Alves
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
(vago)
1. Lúcia Vânia
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 05.11.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E - Mail: mariadul@senado.br

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
Sibá Machado (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. (vago)
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Maria do Carmo Alves
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 23.10.03

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Marcelo Crivella
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe
Relator: Senador Rodolpho Tourinho
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Marcelo Crivella
1. Duciomar Costa
João Capiberibe
2. Aelton Freitas
PMDB
Hélio Costa
1. Ramez Tebet
Luiz Otávio
2. Juvêncio da Fonseca*
PFL
Marco Maciel
1. Roseana Sarney
Rodolpho Tourinho
2. Maria do Carmo Alves
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Antero Paes de Barros
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 18.09.2003
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas.
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Jefferson Péres
Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
João Capiberibe
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Valdir Raupp
1. Gilberto Mestrinho
PFL
Marco Maciel
1. João Ribeiro
PSDB
Arthur Virgílio
1. Lúcia Vânia
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Eurípedes Camargo
2. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Fátima Cleide
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata*
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Efraim Morais
Paulo Octavio
4. Maria do Carmo Alves
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
Sérgio Guerra
2. Arthur Virgílio
João Tenório
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças - Feiras às 14:00 horas. - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999

3ª Eleição Geral: 27.06.2001
4ª Eleição Geral: 13.03.2003

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2
Titulares
(Vago) 10
João Alberto Souza
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Paulo Octávio
Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
Heloísa Helena14
Sibá Machado
(vago) 8
Sérgio Guerra
Antero Paes de Barros
Juvêncio da Fonseca 7
(Vago) 6
Magno Malta (PL)

PMDB
Suplentes
1.
Ney Suassuna
MA
1411
2.
Pedro Simon
MS
2222
3.
Gerson Camata 11
PA
3050
4.
Alberto Silva
PFL 5
DF
2011
1.
Jonas Pinheiro
GO
2091
2.
César Borges 4
BA
3173
3.
Maria do Carmo Alves12
1
PT
AL
3197
1.
Ana Julia Carepa
AC
2184
2.
Fátima Cleide
3.
Eduardo Suplicy 3
PSDB 5
PE
2385
1.
(Vago) 16
MT
4061
2.
Arthur Virgílio
PDT
MS
1128
1.
Augusto Botelho
PTB 1
1.
Fernando Bezerra
PSB 1, PL 1-15 e PPS
ES
4161
1.
(Vago) 9
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
UF

Ramal

UF
PB
RS
ES
PI

Ramal
4345
3232
3256
3055

MT
BA
SE

2271
2212
1306

PA
RO
SP

2104
2391
3213

AM

1201

RR

2041

RN

2461

2051
(atualizada em 09.08.2004)

Notas:
1
Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.
2
Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
3
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003.
5
Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003.
6
Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
7
Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003.
8
Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF) foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular.
9
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme
comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
10
Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003.
11
Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
12
Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003.
13
Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003.
14
Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores.
15
Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004.
16
O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Composição atualizada em 25.03.2004
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PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003

COMPOSIÇÃO
SENADORES
Vago
Demóstenes Torres
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)

PARTIDO
Bloco/PFL

ESTADO RAMAL
GO
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CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Senador Papaléo Paes
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB5
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC)
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE)
Atualizada em 16.04.2004
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