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!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

Submetendo à deliberação do Senado os Seguintes
projetos de lei:
-Projeto de Lei do Senado ri\. 369/85-DF, que
reajusta os vencimentos, salâríos, soldos e proventos
dos servidores civis e da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e
dos servidores do Tribunal de Contas do DiStrito Federal e do respectivo Ministério Públicó,.e dá outras
providências.
- N9 331/85 -(n9 636/85, na Origt:m), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Oficios do Sr. J'i'-8ecretário da CimiU'a dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
-Projeto de Lei da Câmara nl' 207/85 (nl'
6.906/85, na Casa de origem), que reaJUsta os valores
de vencimentos, salârios, soldos e proventos dos ser~
vidores civis e militares da Únião, dos Territórios e
das autarquias federais, dos membros do Poder_ iudiM
ciãriO da União, do. Distrito Federal' e dos TerriM
tórios, do Tribunal de Contas da União, bem co.mo
os valores das pensões, :e dã outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 208/85 (no
6.578/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a es~
truturação das Categorias Funcionais do GrupoAtividades de Apoio Judiciãrio dos Qu1;1.dtos Permanentes das .Secretarias do Superior Tribunal Militar e
das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi__ _ _
__
dênçias.
-Projeto de Lei da Câmara no -209/85 (no
6.844/85, na Casa de origem), qué- prorroga o prazo
de vigência' dos incentiv_os _fiscaiS previstos nos arts.
80 e 81 do Decreto-lei no 221, de 28 de fevereiro de
1967, fixado pelo Decreto-lei n'i' 2.134, de 26 de junho
de 1984.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 210/85 (no
6.845/85, na Casa de origem), que cria o Fundo do

Estada:-Maior das Forças Amiadas- EMFA e dã
outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n' 211 J85 (no
6.934/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados no
alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado e dá
outras providências.
- Emenda da Câmara dos DePutados ao Projeto
de Lei do Senado n' 99/85 (n' 5.986/85, na_Casa de
origem), que dispõe sobre a sistematização e ordenação das ações do Governo Federal no Nordeste,
no que tange aos problemas das ãguas, e dâ outras
providências.
1.2.3- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.4 - Comuokações da Presidência
Prazo para apresentação de emendas aos Projetos
de Lei da Câmara n9S 207'e 208/85, lidos anteriormente.
·
RecebimentO de Oficio OI' s;so, de 1985 (no
137/85, na origem), do Sr. Gover·nador do Estado de
Santa Catarina, solicitando autorização do Senado
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar
operaÇão de empréstimo externo no valor de USS
24,500,000.00, para os fins que especifica.
Recebimento_ de Mensagens n9S 328 a 330, de 1985
(n"'s 638 a 640/85, na origem), pelas quais o senhor
Presidente da República, solicita autorizaçãO para
que as Prefeituras Municipais de Nova Brasilândia
- MT, Petrópolis - RJ e do Rio de Janeiro - RJ,
possam contratar operações de crédito, para os fins
que especificam.
1.2.5 - Qununicação
_
Do Sr. Senador Roberto Wypych, que se ausentará
do País.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 45/85 (n9
4.972/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhof
Presidente da República, que altera a estrutura d~ categoria funcio.naf.de Nutricionista, do d_TuPo-OUtras
Atividades de Nível Superior, e dâ outras providên·
cias.
- PrOJeto de Lei da Câmara n~' '(f4785. (no
4.983/8S;na-Casa de origem), de iniciativa do Sen)Jor
Presidente da República, que altera a estrutura da ca-

tegoria funcional de datilógrafo, do Grupo-Serviços
Auxiliares' e dá oUtras providências. Aprovado. Â
sanção.
-Projeto .de Lei da Câmara n'i'. 165j85 (n~'

4A 16/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República. que dispõe S!Jbre a pensão
especial de que trata a Lei n'i' 6.592, de 17 de noM
vembro de 1978. Aprovado. À sanção.
--: Projeto de Lei da Câmara no 170f85 (n'
5.987/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Eleitoral o crédito especial de
CrS 920.500.000 -(no_vecentos e vinte milhões e quiM
nhentos mil cruzeiros), para o fim que especifica.
Aprovado. Ã sanção.
1.3.1 - Discurso após

8 Ordem do

Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO - Trabalho
pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária da Prefeitura de Belo Horizonte- MG, arespeito do Plano Municipal de Habitação Popular de
Belo Horizonte, denominado PROFAVELA.

ela~orado

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 244• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985.
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Oficio do Sr. }O-Secretário da Câmara dos
Deputados
Enc·aminhando à revisão do Senado autógrafos dos
Seguintes projetos:

-ProJeto de Lei da Câmara n"' 212/85 (n'
4.452/77. na Casa de origeni), qUe revoga a Lei n'i'
6.905, de 11 de maio de 1981, os Dec~~tos-leis n:-s
594, de 27 de maio de 1969, 1.617 de 3 de março de
1968, e 1.924, de 20 dejaneii'O de 1982, o art. 48 da
Lei no 6.251, de 8 de outubro_ de 1975, art. 31' do
Decreto-lei n"' 1.923, de 20 de janeiro de 1982, dã
nova.redação ao inciso I e! 1"' do art. 2'i' da Lei n9
6.168, de 9 de dezembro de 1974, e ~xa normas de
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instituição e funcionamento da Loteria Esportiva_Fe: -o_utras providências. Votação a~ada por falta de quoProjeto de Resolução n"" 134/85, que autoriza o
dera!.
rum.
Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS
-Projeto de L({ da Çâmafa n'il _.213/85 (nf ----- --pr-OJetO de -Lef da--Câmara nv 34/81 (n' 3.658/80,
3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi6.972/85, na_CM_a__~ origem), que altera dispositivo
na Casa de origem), que acresCenta p-aràgrãfo.ao art.
lhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta
234 do _DÇcreto-lei n9 2.848. de 7 de d~embro de
e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, e dâ outras
1940 ~Código Penal. Votação adiada por falta de
da. Votação adiada por falta de quorum. ·
providências.
Z.2.2- Pareceres encaminhados ã Mesa
quorum.
Projeto de_ Resolução n• 135/85, que autoriza o
Z.Z~- Leitura d~ projetos
ProJeto de Lei da Câmara n9 48_/81 (n9 4.708/78,
Governo do Estado de Minas Gerais a realizar ope- Projetos de Lei do Senado n" 370/85_, de autoria
na Casa de origem), que introduz alterações no art.
ração de_ emp-réstimo externo, no valor de US$
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que determina a
243_da Lei n9 4.737_,_de 15 de julho de 1965- Código
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteaplicação, aõs aposentados da área médica, da gratiEleitoral. Votação adiada por falta de quorum.
amercianos). Votaçio adiada por falta de quowm.
Projeto de Lei da Câmara n9 53/81 (n9 614/79, na
Projeto de Resolução n9 136/85, que autoriza o
ficaçào dos Decretos-leis n•s 2.1 l4f84, 2.140/81 e
·
) , ·mtro d uzm
· d o a1teraç...,es
,
2.240(85.
- - .-==-=Casa de ongem
no
ÇoveroQ do. Estado do Rio de Janeiro a realizar opep ,
-.
- rOJeto de Let do Senado n9 371/85, de autona
Decreto-lei n9 70 de 21 de novembro de 1966 e na
ração de empréstim-o externo no valor de ÚS$
do Sr. Sen~dor_ R?be!t~ Wypych, que autoriza o ~oLei n9 5.741 de 1; de dezembro de 1971, que dis~õem
44,800,000.00 (qiiareilta !! quatro milhões e oitocender Executivo ~ mshtutr a Zona Fran_ca da R~gtão
sobre cédula hipotecária e a cobrança de créd.í_to hitos niU dôlares norte-ameiicano. Votação adiada por
Oeste do .P~ra~a, pelo _prazo qu~ espectfica, e da oupotecãrio vinculado ao Sistema Financeiro de Habifalta de quorum. •
tras
provtdencaas.
~ Votaçao
• ·ad"•ada.por ralta de quorum.
proJe
· to .de R eso 1uçao
- n, 137(85, que au t QrtZa_
· o
2.2.4
_Discursos do Expediente
taçao.
SENADOR JORGE KALUME~ como Líder -.Er_ojeto de Lei da Câmar_a n9 57/81 (ri9 2.109f79,
Governo do Estado do Rio deJaneirQ a realizar operação_de empréstimo no valor deUS$ 100,000,000.00
Concessã·o-de maior~ índices de aumento para o funna Casa de origem), que altera a Lei n9 5.869, âe 11
.
(c_em milhões de dólares norte-americanos). Votação
ctonalismo público. Apelo no sentido da recuperação
de janeiro de .1973 - Código de Processo Civil, na
adiada por falta de quorum.
de peça histórica pertencente á"Ruf"Bai'bõSa.
pa-rte r_elativa_ao procedimento sumaríssimo. Votação
s
Projeto de Resolução n_{l 138/85, que autoriza a
ENADOR ROBERTO SATUR_N!NO, como
-ª·d_i_aª_l!__por falta de_ q_u.ornm.
Prefeitura Municipal de ltapecuru-Mirim (MA), a
Líder- Comentãrios -sobre medidas recentemente
Projeto "de Lei·d·ã-Cãm~ran{l 59/81 (n"' 1.894/79,
elevar em Cr_5_j47.658.086 (cento e quarenta e sete
propostas pelo Governo no campo econômico.
n11 Casa de origem), que inclui na relação-descritiva
milhões, seiscen-tos e cinqüenta e oito mil e oitenta e
SENADOR SEVERO GOMES, como Líde;r das fenovias
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolida· · -- · ·do PlanO Nado na! de ViaÇão, institUído
Trabalhos desenvolvido~ pela CPI que investiga a
pela Lei n" -5.9"t7, de 10-dC setemhrO de 1973, ferroda. Votação adiada por falta de quorum.
via transversallígando Belém-São Luiz-Teresina.
gestão das sociedades de economia mi~_ta, particularProjeto de, Resolução n9 139/85, que autoriza a
mente a _da Vale do Rio Doce.
······~~-" ~ -·--~ "
Yo~ação_ adiada por falta de quorum.
p , ·
M · · 1d M ·1· (SP) 1
c•
2.2.5- Leitura de Projetos
-PrOjetode-Le] aa-t'ãffia_ra Il9"6378r(n9 2.087/79,
reJettura untc!pa e anta
a e evar em r ..
·
d
·
3
1
5
-7-2-AOO
..
OOO.OOO,OO
(dois
bilhões
e
quatrocentos
mina Casa de origem), que modifica a reaação do§ 2"
- Projeto e Let do Senado n9 72 8 , de autoria
do Sr. Semidor Nivaldo Machado, que proíbe~ redo ~rt. 20 da Lei n9 5.869 , de 11 de janeiro de· 1973 _
l_h_ões_de cruzei_rps), o montante de sua dívida consoti•
dor d e sangue abancos.~_e ~~n.:-_
dada:--Vobição=adiada _por falta de quorum.
Código de Processo Civil. Votação adiada por falta
muneração d o 10rnece
de t}uonim:·---· - - --· -· - · · - - - -- ----·---Pr.ojeto de Resolução n9 140/85, que autoriza a
gue, posto de coleta e serviços de hemoterapia _em ge·
Prefeitura Municipal de Salto do Cêu (MT) a elevar
ra.I e d a• outras proVI"d"enc1as.
Projeto-de Lei da Câmara n9 81/81 (n{l 3.123/80,
·
-emCr$439.917.320(quatrocentosetrintaenovemi·
- ProJeto
de L·
e1 do __sen_ado n9 373 (85 , de autona
na Cas·a de origem), que assegura os direitõS de auto:
do Sr. Senador Gastão_ Mí!ller, qu_e pbrigii a
res te"ãtrãis. -vOtaÇão- adiada por falta de.quorum.
lhões, novecentõS e dezessete mil, trezentos e vinte
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Projeto de Lei da Câmara _n9 46f82-(n9 903/79_, na
lução de importâncias antecipadas como sinal ou infCasa de origem), que dâ nova_ redação ao art. 125 do
\_'otaçã~o adiada por falta de quorum.
cio de pagamento de imóvel financiado pelo SFH,
D~creto-lei n9 200. de 25 de fevereiro_ de 1967~ e revo- PrOjeto c:fe Resolução n9 141ja5, que a!JtOriza a
quando não concretiz.ada a transação.
2.2.6- Comunicação da Presidência
ga-ãafíen-ã d-Cio -§ 2" doe seu art. t26:Votaçâ0 a(Jiada
Prefeitura -MuniCipal de Grajaú (MA) a elevar em
Convocação de sessão conjunta a realizar~!le l)oje,
por falta de quoruin.
Cri 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um mip roJ e t 0 de - LCi d 0 Senado· ri'!" -"2-44 181lhões, duzentos_ e sessenta e um mil, seiscentos e cinàs 21 horas, com Ordem do Dia que designa.
2.3 ....-_ORDEM DO .D.lA
_ -·- _____ -,__- ~ -~ _
Corpplementar, acrescentanto 0 parágrafo 49 ao art.
qüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida
Projeto de Lei da Câmara n9 58/80 (n9 1.~_9}}~.
29 da Lei Com}Jlê"mentar n9 1{67, que visa a reduzir,
consolidada. Votação adiada por fatal de quorum.
_em casos que eSpecifica. 0 limite mínimo popülacio~
· Projeto de Resolução n9 142/85, que autoriza a
na Casa de_ origem). que acrescenta parágrafo ao art.
458 da C_o_nsolidação das Leis do lrãbalho. Vota~o
na! de que trata õ inciso I do mesmo artigo. Votação
Pi-efeitur:a Municipal de Macafba (RN) a elevar em
adiada por falta de quorum.
ãdl8da-por falta de quorum.
-Cri 1.053,744_.27.5 (hum bilhão, cinqílenta e três miPrOjeto de Resolução n9 131/85, _que autoriza 0
lhões, setecentos e_ quarenta e quatro mil, duzentos·e
Projeto de Lei_da_ Câmara n9 62/80 _(n_9 ~ .ª_71L79,
Governo do Estaâo do Parâ.ná a realizar operação de
Setenta 'é- Cinco cruzeiros), o montante de sua dívida
na Casa.de origem), que dá nova redação ao art. 5"
empréstimo externo no valor de USI63,600,000 (sesconsolidada, Votação adiada por falta de quorum.
da Lei n'~ 6.678, de 14 de agosto de 197?, g_ue dispõe
sobre a requisição de servidores públicos da adminissenta e três milhões e seiscentOs mlt dólares norteProjeto de Resolução n9 143/85, que· autoriza a
americanos). Votação adiada_ por falta de quorum.
Preft!itúl'ã Municipal de Tangarã da Serra (MT) a
tração direta e autárquica pela Justiça Ele_itoral e dâ

devo--
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elevar em CrS 4.473. t 78.230 (quatro bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, cento e. setenta e oito
mil, novecentos e trinta cruzeiros), o montante-de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Resolução n~ 144/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Criciúma (SC)_a elevar em
CrS 2.724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte e
quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e
cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n~ 425/85, solicitando seja anexado,
aos_ Projetos de Lei da Câmara n'i's 49/77, 111/81 e
124/83, que tramitãril em conjunto c_om o Projeto de
Lei da Câmara n~ 38/84, Cfüealtera dispositivo da Lei
n~ 4.726 de 13 de julho de 1965, que dispõe sobre os
serviços do registro do c_o_m_é_t_cio de atividades afins, e
dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
Requerimento n9 423/85, de urgência para o Projeto da Lei da Câmara n<:> 124/85 (n~'4.0l4/84,-na Casa
de origem), que proíbe a pesca de catêceo nas águas
jurisdicionais brasileira e dá outras providências. Votação adida por falta de quorum.
Requerimento n9 463/85, solicitando, nos termos
do art. 279, c, 4, combinando com o art. 195, do Regimento Interno a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Resolução n~' 15/85, que dispõe sobre requerimento de informações e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.
·Req-uerimento- nQ 461/85, solicitando a constituição de uma ComissãO Especial Mista, composta
de 3 Senadores e 3 Deputados, para, no prazo de 120
dias, organizar os atos de comemoração do centenário do nascimento de dois eminentes vultos baianos, Dr. Otávio Mangabeira e Dr. Ernesto Simões
Filho. Votação adiada por falta de quorum, após parecer da Comissão de Educação e Cultura.
Projeto de Lei do Senado nQ 89/83, que dispõe
sobre a proibição da caça aoja-cã-:ié~ e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n"' 85/83, que acrescenta
dispositivo à Lei Orgânica da Previdência Social, ampliando a definíÇão de dependente para efeíto de assistência médica. Votação adiada por falta de quorum.
2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ALCIDES SALDANHA- Apelo ao
Ministro das Minas e Energia, no sentido de cancelar
'a proibição da garimpagem individual na cidade de
'Lavras do Sul-RS.
SENADOR AMERICO !JE SOUZA- Dívída externa brasileira. Pacote FisCal. Mandato presidencial
de 6 anos.

-ConvoCação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 17 horas, com Ordem do Dia que designa.
-Término _do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 149/85, sendo que ao
mesmo foram apresentadas 36 emendas; e términ-o do
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n<:> 150/85, sendo que ao mesmo foram
apresentadas 10 emendas.
2.4- ENCERRAMENTO
3-ATA DA 245> SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985
3.1- ABERTURA

3.2- EXPEDIENTE

3.:2:1- Oficio do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos
oeputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n9 214/85 (n~'
6.822/85, na Casa de origem), que prorroga o prazo
de isenção do 11)1posto Ünico sobre Lubrificantes e
Combustíveís LíquidoS -e Gasosos, inCidentes nos álcoois estilio e metilio, para fins carburantes, e dá
outras providências.
3.2.2 - Requerimentos
-

N? 474/85, de urgência para o Projeto de Lei do

Senado n'~ 338/85-DF, que flxa o valor do Soldo de
Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e altera dispositivos da Lei n9 5.906, de23 de julho de 1973, _t:; dá outras providências.
__- N9 475/85, de urgência para o Projeto de Resolução n<:> I 16/85, que altera a Resolução n9 93(76, que
dispõe sobre operações de crêdito dos Estados e Munícípio·s·; fixa seus limites e condições.
3.2.3 ::- Comunicações da Presidência

-Recebimento do Oficio n'~ S/51/85 (n<:> 709/85,
nu origem), do Sr. GOvernador do Estado de Alagoas, solicitando autorização do Senado Federal a
fim de que aquele Estado possa realizar operação de
empréstimo externo no valor USS 11,000,000.00,
para o fim que especifica.
-Recebimento do Oficío n9 S/5.2/85 (n<:> 300/85,
na origem), do Sr. Governador do Estado do Pará,
solicitando autorização do Senado Federal a fim de
que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ·externo no valor de US$ 20,000,000.00,
para o fim que especifica,
3.3-0RDEM DO DIA

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- XIV Festival de Arte de São Cristó~Lão~SE.

-Projeto de Lei da Câmara n~ 130/85 (n9
4.065/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera dispositivo da
Lei n"' 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe
---Sobre o Magistério do Exército. Aprovado. Á sanção.
-Projeto de Lei da .Câmara n" 143/85 (n9
4.961/85, na Casa: de origem), ·de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que fixa os Valores de Retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço Civil doPoder Executivo, e dá outras provídências. Aprovado. Ã
Comíssão de_ Redação.

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- A importância do turismo como atividade econômica.

3.3.1_ =-Matérias apreciadas a~ós a Ordem do_ ~ia

SENADOR ITAMAR FRANCO_~_Edítorial do
Jornal Estado de Minas, intitulado '"'Análise do Pacote".
SENADOR GALVÃO MODESTO - Análises
sobre o Sistema Financeiro de Habitação.

SENADOR ÁLVARO DIAS- Morosidade burocrática no programa de reforma _agrária.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicação da Associação dos Agentes de Vigilância _e Segurança da Universidade do Rio Grande do No~te,
relacionada com o baixo salârio da classe.
SENADOR GABRIEL HERMES - Discurso
proferido por S. Ex~. por ocasião do 25"' aniversário
de Fundação da Sociedade Teuto-Brasileira.
2.3.2 - Comunicações da Presidência
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-Projeto de Lei d.o Senado_n<:> 338/85-DF, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9
474/85, lido no Expediente. Aprovado com emendas,
após pareceres das comissões competentes. À Comis- são de Redação.
-RedaÇão final do Projeto de Lei do Senado n~
338/85_-DF, em regim~;_ de __ urgência. Aprovada. Ã
sanção.
--Projeto de Resolução n~' 116/85, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n9 475/85,
lido no Expediente. Aprovado, nos termos do substi-
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tutivo, após pareceres das comissões competentes. À
Comissão de Redação.
- Redaçiio final do Projeto de Resolução n9
116/85, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
3.3.2 - Apreciação de matéria
- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n'~
143/85, constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n<:>
476/85. Ã sanção.
3.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ODACIR SOARES-- Irregularidades
que estariam ocorrendo na administração do Governador Ângelo Angelin, do Estado de Rondônia_

SENADOR NIVALDO MACHADO- Redução,
pelo BanCo do NOrdeste do Brasil, das taxas de juros
de suas operações de financiamentos em todos os setores. da e_conomia. _
3.3.4 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4-ATA DA 246• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985

4.1 -ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE

4.2.f- Parecer encaminhado ã Mesa
4.2.2 -

Requerimentos

- N'>' 477 (35, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n"' 213/85 (n"' 6.972/85, na Casa de origem),
que altera dispositivo da Lei n'~ 4.737, de 15 de julho
de 1965, e dH outras providêndas.
- N'>' 478/85, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n'~ 192/85 (n"' 6.005/85, na Casa de origem),
que institui o Vale-Tránsporte e dá outras providências.
-

4.3- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão- de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~ 3/85 (n' 44/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Octávio
Luiz de Berengl!e! C~~ar, Embaixador do Brasii~~<;?
à República de Trinidad-Tobago, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto~ Comunidade-de DOmTnica. ApreciadO em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de_ Relações Exteriores
sobre a Mensagem n9 164/85 (n"' 368/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do
Brasil junto ao Estado de Coveite, para, cumulativamente, exercer a_ função de Embaixador do Brasil
junto ao Estado de Bareine_, Apreciado em sessão secreta.
--Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n"' 198/85 (n<:> 425/85, na origem),
pç1a quãl o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor João
Augusto de Médicis, Embaixador do Brasil junto à
Repúblic:1 do Quênia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil na Etiópia.
Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da ComisSão de Relações Exteriores
- sobre a Mens~gem n9 223/85 (n9 476f85, na origem),
_pela qual o Senhor Presidente da República submete
i' deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio
Fernando Guarischi Bathy, Ministro de Primeira
_Classe, da Carreira de Diplomata, para, exercer a
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função do _Emb~íxador do Bra~il junto a República
do Suriname, Apreciado em sessilo secre~a. _

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n9 230/85 (n~' 497/85, na origem),
pela' qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos
Antônio de Salvo Coimbra, Ministro de Primeira

Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil no Canadá. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n' 260/85 (n' 542/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha dQ Senhor Panlo
Dyrceu Pinheiro, Min-istro de Segunda Clas_se, da
Carreira de Diplomata, para ex.ercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola. Apreciado em sessi.o secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre_a Mensagem n9 283(85 (n"' 578/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz
Orlando Carone Célio, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para ex.ercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Bolívia.
Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de_ Relações Exteriores_
sobre a Mensagem n"' 274/85 (n9 566/85, na origem)~
pela qual o SenhQJ Presidente da Rep6blica submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Alberto
Vasconcellos da Costa e Silva, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Repüblica
Portuguesa. Apredado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações _Exteriores
sobre a Mensagem n"' 282/85 (n9 577(85, na origem),
~a qual o Senhor Presidente da Repúbl!ca su~l'l)ete
à deliberação do Senado a es;c_olha do SenQor_~lçides_
da Costa Guimarães Filho_, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de EmbaixaQor do Brasil junto-~ RepúbJ~~a
Popular Polonesa. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exterior~s
sobre a Mensagem n~ 283/&S_n'i' 578/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República Submete
à deliberação do Senado a escolha d_o Senhor P~u!C!
Henrique de Paranaguá, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Venezue~
!a. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n'i' 295/85 (n~ 596(85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação_ _do Senado a escolha do Sr. Alcides da
Costa Guimarães Filho, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular Po·
lonesa. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n"' 296/85 (n'i' 597/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente Qa República ~submete
à deliberação do S~nado a escolha do Senhor José
Ferreira Lopes, Ministro de Segun_da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia. Apreciado em sessão secreta.
· - Parecer da ComissãÕ de Relações Ex_teriores
sobre a Mensagem n'i' 298/85 (n'>' S99/85m na origem), pela qual o Senhor Presidente submete à de)jberação do Senado a escolha do Senhor Mareei 0~--- .
zon Costa Hasslocher, Ministro de Primeira Classe.
da Carreira de Diplomat<t, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Reino d() Marrocos.
Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n~ 31 l/85 (n'i' 617/85, na Õrigem), Pe!a qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do_Senhor Thales Be_z~rr;~.
de Albuquerque Ramalho, para exercer o cargo de Mi-

nistro_ do_ Tribunal de Contas da União, em vaga decorrente- ~a ãPóSerifadoria do Ministro João Noguei~
ra de Rezende. Apreciado em sessão secreta.
4.3.1 - MatériãS apreciadO ap6s a Ordem do Dia
~ Projeto de Lei da Câmara n'i' 213(85, em regime
de urgência nos termos do Requerimento n'i' 477/85,
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente. Ã sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 192/85, em regime
de urgência nos termos do Requerimento n'i' 478/85,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes, tendo usado _da palavra, na sua
discussão, o Sr. Murilo Badaró. A sanção.

-- 4.3.2 - Discursos após a Oi'dem do Dia
SENADOR NIVALDO MACHADO- Defesa da
dilatação do prazo da vigência-dos incentivos fiscais,
concedidos para as empresas implantadas no Nordeste brasileiro.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Preconizando_ medidas visando maior amparo aos idosos.
4.3.3 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5 --., ATA DA 247• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985

S. I -

~BERTU~}.

5.2 -

EXPEDIENTE

Dezembro de 1985

- Projeto de Lej da Câmara n" 204 f85, em :re_gime
de urgência nos termos do Requerimento n'i' 480/85,
lido no Expediente. Aprovado em primeiro turno,
após pareceres das comissões competentes, tendo
usado da palaVra os Srs. Octávio Cardoso, Helvídio
Nunes e Jutahy Magalhães.
5.3.2 -- Comunicação da Presidência
Convo~ação de sessão extraordinária a rea.lizar~se
hoje, ãs 21 horas e 8 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
5.4 -

ENCERRAMENTO

6 - ATA DA 248• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985

6.1- ABERTURA
6.2 -

EXPEDIENTE

6.2.1- Oficios do Sr. ]'>'-Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado aut6grafos dos
seguintes pr~jetos:
-Projeto de Lei ·da Câmara n'>' 215/85 (n'i'
6.837/85, n,a Cas.a. de origem), que dispõe sobre a
prorrogação de vigência de incentivo fiscal previsto
na legislação do Imposto de Renda.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 216/85 (n'i'
2.929/83, na Casa de origem), que altera a redação
da Lej n'i' 6.2..11t de 8 de outubro de 1975, que "institui
normas gerais sobre desportos".
-Projeto de Lei do Senado n"' 217/85 (n'>'
6.970/83, na Casa de origem), que dispõe sobre oresgate de __ quotas dos Fundos Fiscais criados pelo
Decreto-lei n9 157, de 10 de fevereiro de 1967.

5.2.] --Requerimentos
- N~ 47V85, de urgência para o Projeto de Lei_ da
Câmara r:i'i' 200/85- Complementar, que altera aredação do art. 1"' da Lei Complementar n'i' 45, de 14 de
dezembro de 1983 e conced_e poderes às Câmaras
Municipais apra efetuar o câlculo da remuneração
dos vereadores.

6.2.2 - Requerimentos
N~· 482/85, de autoria do Sr. Senador Carlos Chia.~
relli e outros, solicitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n'i' I27/85-Complementar.
N"' 483/85, de autoria do Sr. Senador Humberto
Lucena e outros, solicitando urgêncla para o Projeto
de Lei da Câmara n'>' 199/85.

-- N9 480/85, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n'i' 204/85 (n'i' 6.615(85, na Casa de Origem),
que cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define áreas de jurisdição e dá outras providências.
- N'>' 481/85, de autoria do Sr. Senador Alcide_s
Saldanha, solicitando dispensa de interstíciõ e préVia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do Sena_d9 n'i' 9/83, que inclui entre as contraveil.ções penais, a prâtic3 de atos resultantes de preconceitos de
sexo e de estado civil. Aprovado.
5.2.2 --..Discurso do Expediente
SENADOR.ITAMÁR ft'RA.NCO:..... Reiterando à
Presidência pedido de informações negado a S. Ex•,
pelo Banco Central, por alegar sigilo bancãrio.

6.3 - ORDEM DO DIA
Substitutivo da Câma['a ao Projeto de Lei do Senado n9 9/83, que inclui, entre as contravenções penais
a prática de atos resultantes de preconceitos de sexo e
de _estado civil. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
Projeto de Lei da Câmara n9 l 10/85 (n'>' 4.964/85,
na Casa de origem), de iniciativa d-o Senhor Presidente da República, qu.e fixa os valores de retribuição da
categoria funcional de engenheiro de pesca a que se
refere a Lei n9 6.550, de 5 de julho de 1978t e dá outras providências. Aprovado. Ã sanção.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 126/85 (n"' 4.957/85,
nrt Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores de retribuição da
categoria funcional de fiSioterapeuta, do Grupo
Outras-Atividades de Nível Superior, Código NS900, e dá outras providências. Aprovado. Ã sanção.

5.3 -ORDEM DO DIA.
- P-fojeto de -Lei da -Câmara- n"' 99/85 (r:i'i'
4.9-77/.§i. I).a Ças_a...f!.e; or!gem), de iniciat~~-~~ Senhor
Presidente da, República, que altera a estrutura da ca7
tegoria funcional de Engenheiro de Operações, do
Grupo Outras-Atividades de Nível Superior, e dã outras providências. Aprovado. À sanção.
--Projeto de Lei da Câmara n"' 109f85_ (n9
4.963/85, na Casa de origem), de iniciativa do Serihor
Presidente da República, que fixa os valores de r~tri
buição da categoria funcional de técnico de estradas e
dá outras providências. Aprovado. Â sanção.
5.3.1 - Ml!térias apre(:iad~s ap6s a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 200/85_Complementar, em regime de urgência nos termos do
·Requerimento n'i' 479/85, lido no Expediente. Aprovado, após parecer da Comissão competente, tend~
fe'ito declaração de voto o Sr. Jo_rge Kalume. A
sanção.

6.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Projeto de Lei da Câmara n'i' 127/85~
Complementar, em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n'>' 482/85, lido no Expediente.
Aprovado, após pareceres das comissões competences. Â sanção.
Projeto de Lei da Câmara n" 199f85, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n'i' 483/85,
fído no Expedíente. Aprovado, após pareceres das co~
missões competentes, tendo usado a palavra na sua
discussão os Srs. Odacir Soares, Octávio Cardoso,
Nelson Carneiro, Hélio GueirOs e Carlos Chiarelli. À
sanção.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'
9/83, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão.
Aprovada. Ã sanção.
6.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - .Conferência proferida pelo Embaixador Paulo Tarso Fie-

cha de Lima, na Escola Superior de Guerra, sob o
título "Condicionantes da Ação Externa do Brasil".

7 - ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No 29, de 1985

6.3.3 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordináfja a realizar-se
amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que designa.
6.4 -
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8 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N9s 252 a 257, de~ 1985
9 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
CONG.RESSISTAS

ENCERRAMENTO

Ata da

243'~-

Atu da

21~

Reunião Ordinária, em 22-11-85

10 -

MESA DIRETORA

11 -

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS
12- COMPOS!ÇÀO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 3 de dezembro de 1985

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragidli
ÀS 10 HORAS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena - Alcides Paio - Galvão
Modesto- Odacir Soares- _:-Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes - Hélio GueíroS- Alexandre Costa- João
Castelo- Amédco de Souza....:... Albi::rto Silva- Helvídio Nunes -João Lobo~ Cesãr Cals- José LinsVirgilio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duart:eMartins Filho- Humberto Lucena- Milton CabralAderbal Jurema- Cid Sampaio- NíVã.ldo Machadq
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz
Viana- João Calmon- José Ignácio Ferreira- Moacyr Da lia - Amaral ~eixoto - Nelso_n Carneiro__- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo BadaróAlfredo CampoS --Amaral Furlan ___:: Severo GomesBenedito Ferreira- Henrique Santillo_- Mauro Borges
-Benedito Canelas- Gastão Müller .,-Roberto Campos - José Frage!H - Marcelo Mirand_a_- Saldanha
Derzi- Roberto Wypych- Á!varq Dias- Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir
Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides Sald_anha- Oclavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- A lista de pre-sença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. H a-.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretárío irâ proceder a leitura ôo Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da_ República, submetendo à deliberação do Senado Projeto de Lei:

MENSAGEM
Nº 327, de 1985
(N9 641/85, na origem)
Ex.celentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42,
item V, da Constítulção", tenhCi""ã-:bOntã-de ~ubm~ter à elevada delib!!raçãQ de Vossas }::x.celências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor GoVernadOr do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "reajusta os vencimentos salários, soldos e proventos dos servidore& civis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal
de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério
Público, e dá outras providências".
Brasília, em 2 de dezembro de 198_5. ~ JOS~ Sarney.

E.M. No 052/85-GAG
. .
__ .
----Brasnia, 29 de novembro de 1985
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que reajusta
em 75% (setenta e cip.co por cento) os atuai.s valor_e~ ?os
vencimentos, salários e proventos dos servidores ctvts .e
militares do Dis.trito Federal, dos membros e dos servt- -dores do Tfibui'üil-de Contas do Distrito Federal e do
respectivo Ministério Público, bem colno o das_pens~es.
Res~alto que na elaboração da min"?ta em fo~o tomouse por paradigma o texto do anteproJeto de let que trata
do m~mo_assunto na Uniào, encaminhado por Vossa
Excelência âo Congresso Nacional.
.. .
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelencta
protestos de elevado respeito.
Cordialment~ - Deputado José Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito F:ederal. .

Art. 69 A Secretaria de Administração do Distrito
FederaL e o Tribunal de Contas do Distrito Federal expedirão. em sua,s áreas específicas, as tabelas que se fizerem
necessárias aO cumprimento desta Lei.
Art. 7~' Esta lei_ entrará em vigor no dia J9 de janeiro
de 1986.
Art. 8~' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasllia, em de
de 1985.
·LEG/SLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI No 2.258,
DE 4 DE MARCO DE 1985

Cria a Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito
fe .._gral e_ scus_.cªrgos, fixa os valores de seus vencimentos, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe éonfere o artigo-~?. iten;t III, da. Constituição, decreta:

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 369, DE 1985- DF
Reajustã os vencimentos, salários, sOldos e proventos dos servidores civis e da Polícia Milítar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e
dos ser,·idores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, e dá outras
prOl'idências.
O senado Federal decreta:
Art. 19 Os atuais valores dos vencimentos, salários e
proventos -dos servidores Civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos __servidores dQ. Tribunal de
Contas do Dii;~rítp Federal e do respectivo Ministério
Público, bem como os das pensões, decorrentes da aplicação da Lei n<? 7.334, de 2 de julho de 1985, são reajustados em 75% (setenta e _cinco por cento).
§ li' Aplica~se o disposto no caput deste artigo aos
funcionários-p-ertencentes ãs carreiras- ínstítuidas pelos
Decretos-leis n"'s 2.258, de 4 de março de 1985, e 2.266,
de 12 de março de 1985.
2~'> O reajustamênto de vencimentos de que trata
esta Lei exclui a incidência do disposto nos artigos 59 do
Decreto~lei n9 2.25~. de 1985, e 9" do Decreto~lei n9
2.266, de 1985.
Art. 29 Os atuais valores dos salários ftxados para as
funções de assessoramento superior- F AS, de que trata
o artigo 49 do Decreto-lei n9 1.905, de 23 de dezembro de
1981, -são majorados no mesmo percentual fixado no artigo li' desta Lei.
Parágrafo único. O atual montante da despesa com a
retribuição- das ftiilções de assessoramento _supe_rior é
reajustado na mesma proporção prevista neste artigo.
--Art. 39 As gnitífic:iÇões, indenizações e auxílios, cujos valores são fixados_ monetariamente, ficam re~justa~
dos no mesmo percentual fixado no artigo }9 desta Lei.
Art. 49 O valor do salário-família fica elevadO para
Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros).
Art. 59 A despesa decorrente da execução d_esta Lei
--c_orrerâ à conta das dotações do Orçamento do Distrito
Federal para o Exercício de 1986.

.- :§

Art. t 9 Fica criada, Oo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a Carrdra Auditoria do Tesouro do Distrito
Fede_ral, composta dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro do Distrito Federal e Técnico_ do Tesouro do Oistrilo Federal, cbnfoi'ine AneXo I deste Decreto-lei, e com
·
lotação prívativa na Secretaria de Finanças.
Art. 29 Os ocupantes dos cargos das atuais categorias funcionais- de Fiscaf de Tributos, TAF-303 e de_ Controlador da Arrecadação, TAF-302, serão transpostos,
na forma do Anexo 11, para a Carreira a que se refere o
artigo t 9 deste Decreto-lei, conforme disposições a s-eieni
-estabelecidas pelo Governo do Distrito FederaL
_Parágrafo único. Atendido o disposto neste artigo, serão considerados extintos os cargos das categorias funcionais designadas pdos códigos TAF-302 e TAF-303.
Art. 3"' O ingresso na Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito Federal far-se-á sempre no Padrão I da 3.•
C!usse de Auditor~Fisca! do Tesouro do DistritO Federal
-ou -de Têcnico do TesourO- do bistritÕ Federal, -respectivament~ de nívci~ superior e médio, mediante concurso
público. observado o disposto nos parágrafos abaixo e
nos :Htigos 2<? e 49 deste Decreto-lei.
§ J<? Não haverá ascensão funcional para a Carreira
Auditoria do Tesouro do Distrito Federal.
§ 29 Excepcionalmente, o primeiro provimento dos
cargos de Têcri.lCQdO Tesouro do Distrito Federal dar-se.:ti:-media.nte o aproveitamento dos atuais ocupantes de
cargos efetivos e empregos permanentes de Agente Administrativo do Quadro e da Tabela de Pessoal do Distrito Fr.;-dcral, que desde 31 de maio de 1982 Se encontram
lotados e em efetíyo exercício na Secreta da de Finanças.
§ J9 O aproveitamento de que trata o parágrafo anterior será de até 50% (cinqOenta por cento) do total dos
cargos criados por este Decreto-lei e dependerá de aprovação em processo seletivo, que constará de treinamentO
c provas.
~ 49 O servidor que lograr classificação ingressará na
classe e no pa(lrão correspondenteS à sua referê-ncia, na
forma do Anexo- Il deste Decreto-lei.
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Fíca:rá, automaticamente, reduzida a lotação de

Agente AdministratiVõ- da Secretaria de Finanças do

Distrito Federal, na mesma proporção do número dos
que forem aproveitados nos cargos de Técnico do _Tesou-

ro do Distrito Federal.
Art. 4? O ocupante de cargO de Técnico do Tesouiõ
do Distrito Federal poderá ter acesso a cargo de
Auditor-Fisçal do Tesouro do Distrito Federal,_após alcançar o último Padrão da I' classe e se preencher as
condições exigidas para ingresso neste último cargo, obedecida regulamentação específica, podendo .atingir até o
Padrão VI da 2• Classe de nível superior.
Parágrafo único. A..re_gularnentação de que trata este
artigo fixará as regras do processo seletivo, compreendendo, entre outras disposições, a obrigatoriedade de
prova escrita e eliminatória abrangendo disciplinas e
programas idênticos aos exigidos nos concursos públicos
para Auditor-Fiscal do Tesouro do Distrito Federal.
Art. 59 O valor do vencimento de Auditor-Fiscal do
Tesouro do Distrito Ferl.eral de 3t Classe, Padrão I, corresponderã ao de Au_dit_or-Fiscal do Tesouro _Nacional,
da mesma classe e padrão, na forma estabeleacida no artigO 59 do Decreto-lei n9 2.225, de lO dejaneirQ de 1985, e
servirá de base para fixação do valor do vencimento dos
demais integrantes da Carreira Auditoria do Tesouro do
Distrito Federal, observados os índices estabeieacidos na Tabela .de Escalonamento Vertical, Anexo UI deste
Decreto-lei.
.
Parágrafo único. Nenhuma redução de-Vencimento.
poderá resultar da aplicação do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário
a diferença, oomo vantagem pessoal nominalmente identificável, a ser absorvida no primeiro reajuste subseqüente.
Art. 6" Ficam asseguradas a todos os ocupantes dos
cargos da Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito Federal as gratificaÇões, indenizações e ·vantagens atualmente concedidas a Fiscais de Tributos, aplicando-se as
mesmas bases de cálculo e percentuais ou valores para o
respectivo nível a que pertença·õ funcionário.
ArL 7" _ Os funcioriá't:ios aposentados na vigência da
Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960, do Decreto-lei n9
274, de 2& de fevereiro Qe 1967~ou de acordo cOril o disposto na Lei n.<'/ 6.683, de 28 de agosto de 1979, cujos ciugos tenham sido transform_ados ou dado origem, em
qualquer época, aos dos integrantes das categorias funcionais de Código TAF-302 e TAF-303, nos termos da
Lei nq 5 .920, de 19 de setembro de 1973, bem como os
aposentados, nas categorias funcionais acima referidaS,
na vigência desta última lei, terão seus proyentos reVistOs
para inclusão dos direitos e vantagens ora COl!CC:4!dos
aos servidores na atividade, inclusive., quanto a posicionamerito e denominação, a partir da publicação deste
.
__
_ _ _ ____ _
Decreto-lei.
Art. 81'/ Os Concursos em- a-ndamento, na 4ata da
publicação deste Decr"eto~lei, para ingresso nas categorias funCÍQiiais do Grupo TA F-300 ·priVativas da Secretaria de Firiançàs, serão Vâlidos para atendimento ao dispo~to no artigo 3"
Art. 99 O Governo_ do DistritO Federal bai_xa_rã os
atos necessários à regulamentação ~eSte Decreto-lei.
Art. 10. Este Decreto-l~i entra ~m vigor na data de
sua publicação, revogã.das as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1985; 1649 da Independência e
979 da República. -João Figueiredo.
DECRETO-LEI No 2.266,
DE 12 DE MARÇO DE 1985.
Dispõe sobre a criação da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal e seus cargos, fixa os valores de
seus vencimentos e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item nr, da Constituição, decreta:
_
Art. 19 Fica criada, no Quadro dei-PeSSoal do Distri'to Federal, a Carreira Policial Civil, composta de cargos
de Delegado _de. Polícia, Médico-Legista, Perito Crimi:.
na!, Escrivão de Polícia, Agente de PoHcia, Datilo~copis
ta Policial e Agente Penitencíãrio,· confo:me cr p,nex:~_I
deste Decreto-lei, com os encargos previstos em leg1_s_-.
lação específica.
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§ 2~ A Indenização de Habilitação Policial Civil será.
íncorporada aos ·proventos da aposentadoria dO servidor.
§ J9 U policiUl civil que já tiver concluído os Cursos
de Formação Profissional e Curso Superior de Polícia,
farfí jus à indenização referida nest~ artigo.
Art. 9'1 O valor do vencimento do Agente de Polícia
·da Classe Especial, Padrão I, que corresponderã a 40%
(quarenta por cento) da retribuição', representação e vantagens mensais do cat:go em comissão de Diretor-Geral
da Polícia Civil do Distrito Federal, servirá como base
para a tixação do valor do vencimento dos demais integn~nteS: -da Carreira-Policial Civil, observados os índices
estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical,
Anexo Ill, deste Decreto-lei.
Parágrafo único-. Nenhuma redução de vencimento
poderá resultar: da aplicação do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário
a diferença, como varitagem pessoal, nominalmente
identificãvel, a ser absorvida no primeiro reajuste subse_qüente.

Art._ 29 As atuais clasSes integrantesda_s_ categorias
[tJnCíonais do Grupo Polícia Civil do -D[strito Fedefal
(PC-4.001 existenteS ficam trài1sforriladas n'as- seguintes:
Segunda Classe, Primeira Classe_ e Classe Especial. Art. J9 Os ocupantes dos car&os das atuais c"ategorlas fun_cú?IúlíSdO-·GrUpo- PC-200 Serão transpostos, na
forma do Anexo 11, para a carreira a que se refere o artigo )9 deste Decreto-lei.
Parãi(àfó ~óniCO:-'- FiCam extintOs o$ cãfgos das categorias designadas pelos Códigos PC-201, PC-202, PC203. PC-204, PC-205, PC-206 e PC-207.
Art. 49 O ingresso nas Categorias funcionais da Carreira Policial Civil do Distrito Fi!deral far-se-â mediante
concurso público, sempre no Padrão I da Segunda Classe; segundo instruções a serem baixadas pelo Secretário
de Segurança Pública do Dis.trlto Federal, observada a
legislação pertinente.
Art. 5~> A_progi'essão funcional serâ feita na confor_midade do que dispõem a Lei fl9-5,920, de 19 de setembro
de 1973, e o··oecreto-lei n9 1.462, de 29 de abril de 1976, e
suas modificáções subseqüente_s,
_
Art. 6~> Nãó haverá trãnsferência nem ascenção funcional para ~Carreira· Polfcial Civil do Distrito Federal.
Art. 79 Constitui r-equisito básiCo para a progressão
à dasse Especial das categorias funcionais de nível superior e_riiéçfío, a_conciusão, com aproveitamento, respectivamente, do Curso Superior de Policia e Curso Especial
de Polícía.
·
§ 19- Os _cursos referidos neste artigo distinarn-J>e ao
aperfeiçOamento doS servidores policiais -civiS cjtie se encOntrem no PadrãO final d3. Primeira Classe das categorias funcionais de nível superior e médio, obedecidos os
Úitérios estabe~ecidos nos referidos cursos, por ordem de
ani_ig_qidade. -- ·
.
_
_
_
29 Os -aWS.is ocupantes da Classe Especial das categorias fli1iéiõilâiS de nlvel superior e médio serão matri~
_cúlados nos ret'eríà9ScursOS,<pór oi'dem de antigüidade.
Art. 89_ -f'.. o serVrdor QUe'COrilPletafcOm-aproveÚ~~
meto os cursos de formação profissional e os mencionados no artí,S:o precendente, realizado pela Academia de
Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, será atribuída Indenização de Habilitação
POliCial CiVil, ÇO-m os percentuais calculados sobre o ven·
ciffiento básicõ -Correspondente, na forma seguinte:
I - 10% (dez ·por cento)- Curso de Fprmaçãà Policial Profissional;
11- 20~ __(vin_te põr cento)- ·curso .Especial de Polícia;
fri- 20% (~i!lt~ por centõJ- Curso SUp'er(oi'-de Polícia.
§ ,l{) Na ocÕrrência de mais de um curso, será -atribuída somente a indênização de maior valÓr percentual.

Art. 10. Ficam asseguradas a todos os ocupantes
dos cargos da Carreira Policial Civil as gratificações, indenizações e vantagens atualmente concedidas a-os integrantes do Grupo Polícia Civil (PC-200), apliCando-se as
mesmas bases de cálculo e percentuais ou valores para a
respectiva classe a que pertença o funcionário.
ArL 11. Os funcionáriQs aposentados, cujos cargos
tenham sido transformados ou dado origem aos cargos
do Grupo Polícia Civil dO Distrito Federal, terão seuS
proventos revistos e as vantagens ora concedidas aos servidore$ ~m attvidade, inclusive quanto ao reposicionamenio e denominação de cargos, com efeitos financeiros
a partir ,da publicação deste Decreto-lei.

*
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I

POLICIAL

CIVIL

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS

DELEGADO DE POLíCIA

'!i1

de 1985)

Dis·mrTo

50

60

90

25

30

45

lO

l2

lB

63

75

112

450

540

BlO.

DATILOSCQ?ISTA POLICIAL

3B

45

67

AGENTE PENITENCIARIO

88

lOS

157

PERITO CRirHNAL
..

!1EDICO LEGISTA
ESCRIVÃO DE POL!CIA

~

DO

ma.:r:ço

FEDERAL
_._
CLASSES E QUANTIDAEIZ 02: CA~GOS
Especial H> Classe_ 2~ Classe

--·-

~

Art. 13. A despesa com a execução deste Decreto~ lei
correrâ_ à _conta das dotações consigmldas Do Orçainento
do Distrito Federal.
Art. 14. Este Decreto-lei entrarâ e-m vigor na data
de sua publicação, inclusive quanto a seus .efeitos financeiros-, revogadas as disposições em con_trárioJ,
BraSília, J2_ de março de 1985; 1649 da ( ndependência e
979 da República. ~ Joio Figueiredo.

do Decreto-lei nQ 2.266,de: 12 de

CàRREIRA

i~
I

Art. 12. Coqsiderando o interesse da Administração
em aperfeiçoar o contigente de recursos humanos da
Polícia Civil do Distríto Federal, o Governador do Dis-.
trito Federal poderâ autorizar, assegurados todos os direitos e vantagens, indusive o tempo de serviço, o afasta~e~tu ~e funcion~ios para ·cursos pós-graduação, especmhzaçao e extensao, no País ou no exterior.

AGENTE DE POLÍCL~

.
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(Art. 19

ANEXO
II
do Decreto-lei n9 2.266,dc 12

SITUl.Çi\0

de.

SITUAÇÃO

ANTERIOR

CATEGORIA FUNCIONAL

DELEGI\DO
DE
POL1CIA

PERITO_

REF.

PADR:\0.

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
].5"
14
13
12

III
II
I
VI

NOVA
DENO!-!INAÇ/\0

Espe<cial

D!;:LEGADO
DE
POLÍCIA

Primeira

II

I

v
IV
III
II
I
III
II
I

22
21
20

VI

18
17
16
15
14
13
.·os a 12

CLI\SSE

de 1985)

v

IV
III

25
24
23

H
CRI.t-1INAL

·março

I

Seguxxla

I
Especial
·'

v

IV
I ,I!

PERITO

Prii:eira

CRilUNAL

II

I

v
IV
III

Segunda

II

I
III
II

Especial

I
MllDICO

I

LEGISTA

•

AGENTE DE POLlCIA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
·DATILOSCOPisrA FOLICII\L
AGENTE PENITENCIÃRIO

M1loiCO

17
16
15

III
II
I

Primeira

14
13
09 a 12

III
II
I

Segunda

32
31
30
29
28
27
25 a 26
24
23
22
21

III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I

LEGISTA

Especial
AGEN'l'B DE l?OL!CIA
Pr~iru

ESCRI\ÍAO DE FOLÍCIA
DAT.ITJ:)S::X)PISTJ."\ PQ!.I
, CIAT~

Segund<>

1\GENTE PEN:rrE:\CJ:t,-

RIO
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I.II

de 1985.

(1\rt .. 19 do Decreto-lei n9 2.266,C.c 12 de r.Klrço

DE

TABELl\

CATEGORIA

ESCJU.ONAHENTO

FUNCIO~AL

VERTICAL

CLASSE

PADRÃO

Especial

DELEGADO

DE

PERITO

II:L
II
I

220
215
210

VI

200_

v

195
190
185
180
175

POL!CIA
Primeira

!NDICE

IV

:rn
II
I

CRIMINAL

v
Segunda_

I

165
160
155
150
145

III
II
I

190
185
180

III
II

175
165
160

IV
III
li

Especial

Ml!DICO

-LEGISTA

Primeira

I

--

AGENTE

DE

Segunda

III
II
I

155
150
145

Especial

III
II
I

115
110
100

IV
III
II

95
90
85
80

POLICIA

ESCRIVÃO DE POLÍCIA
DATILOSCOPISTA POLICIAL

Primeira

I

AGENTE PENITENCIÃRIO
Segunda

IV
III

75
70
65
60

li

I

DECRETO-LEI N• 1.905,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1981
Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem
co~o os das pensões e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso -da atribuição que

lhe confere o artigo 55, item 111, da Constituição, decretu:
Art. I~' Os valores de vencimentos, salârios e proventos do pessoal civil do Distrito Federal, bem como os

_das pensões, decorrentes da aplica<;ão do Decreto-lei n9
I ,831, de 22_ck- dezembro de 1980, serão reajustados em :
I - 40% (quarenta por cento), a partir de }9 de janeiro
de 1982; e
11-40% (quarenta por cento), a partir de J9 de maio
de 1982.
§ J9 O percentual fixado no item li incidirá sobre os
v.ulores resultantes do reajuste ~e que trata o item L
~ 29 _Em de~rrê_ncia do disposto neste artigo, os
vencimentos,__ salários e gratificações do pessoal em ativi-

I
I

i

I

dade, constantes dos Anexos do Decreto-lei nl' 1.831, de
1980, vigorarão com os valores fixados nos Anexos deste
Decreto-lei, sobre os Quais fncidirão os percentuais de rerrcsentação mensal neles estabelecidos.
~ 39 Serão reajustados, nas mesmas bases, os valores
dos vencimentos das funções em comissão de que trata a
Lei n'>' 6.762, de 18 de dezembro de 1979.

I~'

Art. 29 Os valores de vencimentos do Magistério de
e 29 Gr<Ul_S, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n~>

· Dezembro de 1985
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I .íO I. de 1980, passam u !'.ef os constantes do Anexo IV
deste Decreto-lei.

Art. 3"' Fica elevado para Cr$ 600,00\SeíScCntos cru:
1.ciros) o valor do sah'Lrio-fnrnília.Art. 41' Estendem-se à Administração Civil do Dis-

trito Fcdcntl, observadas as respectivas peculiaridades,
<ts disposições- constantes dos artigos 122 e 123 do
Decreto-lei n~' 200, de 25 de fCYCrCiro de 1967, com ared:tç~o dada pelo Decreto-lei n'i' 900, de 29 de setembro de
1969. ohscrvada .a legislação posterior vigente.
Art. 5" Nos cúlculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-Lei serão -desrrezadas as frações do cruzeiro.
Art. 69 O Governo do Distrito Federul expedirá as
n<)rmas que se fizerem necessárias à execução do disposto neste Decreto-lei.
Art. 7Y A desresa decorrente da aplicação deste
D~Xretn-lei correrá à conta das dotaç_ões orçumen~~![::ts
dq Distríto Federal.
_ ,
_
Art. :0:9 Este Decreto-lei e_n_t_rn_ç_m vigor em ]9 de janeiro de 1981, revogadas as _disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1981; 1609 da Independênt:ia _c_ 93Y d:t República. -João Figueiredo.
DECRETO-LEI N• !.971, .DE
30 DE NOVEMBRO DE 1982
Estabelece litni_te de remuneração mensal para os
servidores, empregados e dirigentes da Administração
Pública Direta e AutárqUica da União e das respectivas entidades estatais, bem como para os do Distrito
Federal e dos Territórios, e dá outras providências.
Art. 39 O serviçlor ou empregado das entidades referidas na a\fnea a do 4 J9 do artigo 19, ekito, nomeado ou
designado para cargo de direção na rrôpria entidade,
poúcd optar por perceber, u título de honorários, a
maior remuneraçUo e vant:tgen.s pagas a empregado dessa mesma entidade, acrescidas de 20% (vinte por cento)
da remuneração· do cargo para o qual tenha sido eleiiÕ,nllmendo ou dcsign:tdo.
Art. .f\' O servidor ou empregado das entidades d~
que truta a alíneã a doS [9 do :~rtido ]I', eleito, nomeado
ou desip:nado para cargo de direção ~h:: outra entidade,
referida na mesma alínea, poderá optar por perceber; a
titulo de honodrios, importftncia equivalente:
r -lt remuneração e vantagens de seu cargo ou emprego na entid;tdc de odg_em: ou
l i - ft m:tior remunerar;río e vantagens pagaS a empreJ!:tdll du entidade para a qual tenha sido eleito, nomeado
nu úesign:tdo.

*

1~ O dirigente que optar, na forma previstu neste
;trligo. fttrú jus a um acréscimo correspondente a 20%
(\'inte ror cento) da remuneru.çtio do c<.~.rgo para o qual
tenha sido eleito, nomeado ou designado.
__
:29 O~.;Qrrendo a cessãO prevista neste artigo, a cessionária reembolsurá à cedente o va!QI da remuneração
do servidor ou empregado cedldo, acrescida dos respectivos encargos sociais.

*

Art. 71' O dirigente de entidade estatal, não empregado. perceberú, a título de honorários, importância
nunca inferior à maior remuneraç-ão_ e vantagens pagas
as empregudo da entidade em que exercer o cargo de dire<.,·ào, acrescídus de 20% (vinte por cento) dos honorários lixados pura este curgo.

(.·h Comissões de Con.ttítuição e Justiça, Distrito
Federal e Fimmcas.}

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafoS de Projeto de Lei sancionado:
N\' JJ 1/H.5 (n~' 636/85, na origem), de 2 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~'_ 66_, de 1985 (n~>
5.104/85. na C:1sa de origem), que dispõe sobre a estruluraç;io de Culcgoria.o Funcionais do Grupo-Atividades __
d~.: Apnio Judiciúrio dos Qut\droS das Secretarias dos
Trihunais Eleitorais' e dú outras providências.
(Projeto q~1e se tntnsformou nn Lei n9 7.41 l, de 2 de·
tl~.:/~.:mbm de ]9H5.)_

OFICIOS
- Do Sr. I Q~ecretário da Câmara dos Deputados encaminhando à reVisão do Senado autógrafos dos seguidtes-projetos:

PRoJETO DE LEI DA CAMARA
N9 207, de 1985
(N.o 6. 906/85, na Casa de oo'i&em)
(De iniciativa do Sr.

Pra.ldente da

República)

. .Reajusta os valores de "enclm""tos,
aalárJooi,. soldCIII · e · pro...,lliO$ .dos servi•
-donis elvls e militares ela ·União, dos

TelT!tórlos e das antlll'qulu · federais,
dos ~-- do Poder .Tudlci~Uio da.

Unlão,"do l>lstiito Jl'ecl.....at e dos Terrltó- ·
rios, do 'l'rlb4mal· de ()optas. da. União,
·b(>m CO!DO .,.. val,orés das pensões, e dá

outrâs liri>vidênc!a8. '

·
·
ÓOJlgre.si.o Nac:!otlltl decr<M!
Art. 1.0 Os atuais "V'Itlores de vencimentos, salários e proventos dos servid<>l"'<!S civis·
e militares da. UniãO, dos T~tórlos e das
auta.rqulas fede!"ais, dos mronbros do Pod~
Judiciário da. UD.!ã.o; do. •IJI&t,rlto .Federal e

o

doo Territórios, do .Tribunal de Contas da.

Uniã<l, bein·como <>s.d!IS ~s, di!corren"
· tel!! da aplicação da Lei"n.".'f.33:1, de 2 de julho. de 1985, fie~ .rea.justa,dos em ~3% (se-

tenta e çi!loo por cento).
·
Art. 2.0 Os aituals valores d"" salâr:los fixados pâra as tunçõe3 de a.ssesso=ento
superior - FAS, de que tratam os. arts. 122
a 124 do Decl"eto"lel n.O 200, de 25 de ·fevereiro de 1967, e alterações :poáterlora., ·ncam
majorados no inemlloi percentual fb<ado no
art. 1.0 desta lei.
Parágrafo únlcó. o ..tua.l moiltànte da
despesa oom a retribuição das funções de
assesooramento superior fica reajustado na
mesma proporção prevista neste artigo.
Art. 3.o As gratificações, lndenlzações e
. auxilias, cujos valores são flxa.dos monetariamente, bem como a vantagam. pecuniária de que trata a Lei n.0 ~ .3~4, de 30 de
setembro de 1985, flc~tm reaJustadOs no mesmo percentual fixado no azt. 1,0 desta .lei.
·A~t. 4.o. O valor do soldo de Almirantede-Esquadra, resultànte da aplicação do disposto no art. 2.o da Leln.o 7 .333, de 2 de
·julho de 1985, fica rea,lustado·em '<5% (setenta e einco·por·centol.
.
Art. 5.0 As atuaiS dfterenças sats.rla~s ve~
rlfl.eadas no. enquadramento dos S<l'l"Vidore.s
. alcançados pelo Dooret6-le1 n.0 2 .161, de l1
de setembro de 1984, e pelo a.N. 2.<> do De"~
creto.clel n.0 1.874, de 8 di> julho de 1981,
ficam Igualmente reajusta.d3.. com bruSe no
percentual fixado no a.rt. 1.0 desta lei.
Art. 6.0 o valor do salárto-famllla. fica
elevado para 01"$ 30.000 (trin~a mil cruzeiros).

. A.rt: i.o A aplicaçãO ·das normas referentes a opçãO oont!das nos
s.o, 4.o e, ~.o
do Decreto-lei n.o 1. 971, de 30 de novembro
de 1982, nw áreá d""' aut<J.rqu!as federáis
de regime especial, restringiH•e aos dirlgen tes das entloodoo de que ttrallam. as Lels
n .."" 4. 595, de 31 de d<!Ze!Dlbro de 1964, e
6 .385, de 7 de d~bro de 1976, e outras da
mesma espécie, cujo regime de remum!ril.çãó
de pessoal não obedeça, lntegralmente, ao
disposto na Lei n.o 5.fl45, de 10 de de2J0mbro
. de 19~0. observadas ""' d!spóslções rei!iWa·
mente.-es pertinentes.

.arw.
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Policia.- C!'r:ll à témuneração dos cargos em
cointssão de Secretário da. Receita. Federal
e:·de ·DiretOr- do" -Depaitaniento· de Policia
Federal, ficando estes servidores submetid~ ao rea.iuste geral concedido nesta. lei.
.·6- Ante o. critério da semestrallda.de que
vem s~ndo adotado para o reajuste salarial
d<lit sel'\'ldolies da União; os efeitos Jinan'Ceil<J!!. da medlda vigorarão a. partir de 1.0
de .J iinclro· de 1986.
' Aproveito a oporttÚljdade para renqvar
a vossa Excelência .meus protestos do maiS
prof.undo respeito. - -Al!úldo ARes, Ministro ExtrliOl'dlnário Pl'ra. :Msuntos de Administração. 'Ll:GiSLAÇAO Cl'i'ADA:

_;t>l!:.ª~~-~~19à7"
a ~~~çãó · ela Adml.
nlsllraçiú> Federal, estal>eleee .Uretrizes
para a Reformá. Admhil•tratlva, e dá
DispÕe .sobre

·outra~J· po-ó',idénelaa.

··-· .-.........

Q~;;;·;y···

.. -... ···'···

no- ~to· Su.perior
cla~CiYII

· Art. 122~

O assesso~to inl'!lerla.r 4a
Adm!nlstração C!vU futegrado j)i:lr funções
de 4!reção e .~&90!'llJIU"lto ·especl'lll•ado
dos Orgjí.oo ee:ntral.( . do!' J.!'lnlstéri.OS
(art..2:2) e do·Depar-entó Adnílnlstrati.
v() da l'eSIIOal Civll <art.. 11$) serã atendido
pOr-' titUlares de. eatíoa .em. eonll.ssão e por
pessaaf técnlcO éS!lOOiallza.do.
.
'.
.
. .
.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

....... •

- Art. 12:4; .

•

o

•

4

....

~··

•••

~. ~

••

~

........

~--~,··

'·

~

Art. 2.0 ~ .~ai! ocupantes de emprego no.s órgaos da a.dm!nlstração cilreta.
Plano de Claislflcação·- de Cargos, mas por
esSI!l! diretamente contrátados &té 31 de
!lJarQI:I .de 1,981,, Iior prazo lndete_rmillado e
e ct~ autarquias, ainda. não' Integrados no
);>ata, desempenho de ájãv!dadés dé c'a.ráter
);>'ernianente, retrlbuidoá );>eli doÍl\l;ãó especifica de .pesroal; ·~rio submetidas. ·a. processo seletivo e, SI! hàbllltados; lncluidos
em Tabela Permanente. -

f· 1.0 Os sentclores assim. incluldo:J serão

.looa,l!zado~

na ))l'lmelra refl\rêlicla da. -clli!!,e .!nlclal <la · categorià Funelonat eorrealJODdante às atividades .que exei:ee~a.

I 2.0 A localização de que trata oote artigo será feita indePendentemente da eltls·
tência de vaga, ou vago, promovendo-se o
automático .aJustamento da lota.ção éom
observância dos percentuais fixados' para
a progressão funcional.
I 3.0 Na. hipótese de o.cupante . de emprego de médico, a localizàção aei-á télta
na estrutura de re!erênci..S cprreiJPondenteà Jornada de trabalha a -qcue · ó ·servidor
estiver sujeito.
l _4." Q Pr9Ce.!!SP ··~~ :!' que lij>, r,etere
este az:t!go será .orsat'lizado e ...,pJicad<t pelos
órgãos setoriaiS e secciorials 1Ílte~tes do
. ~a "de·l>éssol!l Ci'lril'·''aói
lil;tejam

usas

~Óii.e$eà Sê~q.
o • • o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -• •

-;,.··~

. . . . . . . . . .,, • •

. . . . . . ..

peasoãl téCli!Co especlallza-

·do destinado á tiinÇõell' de !~Ssessoramento
superior da Admlnlatia.Ção, Cl911 seri- recruta.d•:>' ·no seror pâblleó e· no ·setor privadO,
~Iec!ona<\o . segll!l4o critérios espec!fll:OS
•ul)fu~tti!<i a· ccntmtío_ tre!Iiil.n:i.epti> e .l\Pér•
t~a:inento

que 4-kgttre)ll. o'tónhect~.
w
e,utlllzáçii;6_<IM . :ttCnlco,s e _i)lstrumehtós
·rnoo:ernos_ !le ·~ti'h.çio; e ficará aujeíto
ai>.. ré_~e da ~~i!.ç~ Trabalb!sta:..
9J:,<>, A;. s~leçlio de .pessoal \écnico espe-

cia!.!zado estará -a. cargo 4o Centro de- ;.\pe~
em· a~1ã.culação ~m
<>,!~- Jl4lnlstéJ:Ios Interessados.
§ 2.• As :~dtij!Mõ!l!! i?<1âerlio ser · re~!
dMitJ'arii.' ó <l,esefupé:iího <Ia« funções preVls-1
-tli.\l 'e ri:! regulâinento;· (5 qí:!á! levará em conta
'!!i'íft\.tureza:·-da ií.tivl<lade e
pecullatldades
'dó& ;servrÇo<~a· ateridet ê estailelecert riorrilas
d'e'"ooridu:tã lfMOO.dà: em . Hica pcóf!&slonal.
'.--:.t 3.0 : •-0 regime .salariJil §erá estabelecido
na· regulamentação, em- ebiiSojiâncla com as
runçõl'S a..serem d~einpenba.das,
.. J ~.o. o fti:riclonâtlo púbUco adinltldo em
flfliçãO · téClllêa- ""l!'eclallza.da, no regime da
.legislação :tmbalhlsta, · "t!cari. atasta.do do
-~go -qué >OCupar, ··ein caráter_ efetivo, enquantó· perdurar a.quela situação temporã•
pa,_ só co;>tando o tempo· de serviço .. corres.~~t!1o.r""'~· (\lU< 4e ,PI,'OlJ!Oção_ e. apo!eiÇo~nto <art.,t~lJ,

as

·,Of. t.• •.• ••• ;.; •• ····•.• •• •··· •• ; ···~ ...., •• ~ ..... ~ •• -. ~.

DECRÉTO-LEI N. 1.814,
0

DE 8 DE JULHO Dl!l 1981
. Dispõe s4>bre o reposic!onamentc>: de

· ~ · pertiomentes às Categorias

Funcionais qne
, providências.

~c&

e dá outrao

·········.·······--·····:~-~·~.··················

... .. ·-· .. .. ·....

..

'
"'
·-· ~ ,._, .. • .•:•' ~ ... ~ :.:......• .................. . .
Art,. 3.0
servidor ou -pregado das e;,:_
tidad"" _·referidas na alinea· a· do '1 i." <lb
art. t.G; eleito, nontéado ou designado Pa.ra
éa:rgq de dlreção'- na própria entw.adê, po.;.
derA 'optar por perceber, a titulo de b,ono•
rários, a maior remuneração c vantagens
pagas a empregado dessa: mesma ·entidade,
acrescidas _de 20% <vinte llQr ctmtol _da
•re>p.Unj!r9.ÇaO do cargo para O !!ual tenl>a
sldó eleito, nonleado ·ou designado.
)l.rt. 4.0 o servidor ou. emprega<kl: 4as
entidades .de que trata a. al!nea a_ do l 1.•
do art; 1.", eleito, ))ODleJtdo ou deslglladO
p~>ra cargo, .de direção .de outra entidade,
referida na mesma.. allnea, poderá optar. por
perceber; a título de hoi)?rilrio~. imPQrtílnclá equivalente:
··
·
..I -_ à rem]llleração e _vant,agens de seu
cargo ou eltlptego -na entidade" de prig~; <>!!
rr- à maior remuneraçOO ·e. vantagea$
pagas a empregado da entidade para a qual
tenha. sido eleito,.nomeado:ol' desl~lld().
_I 1.0 ()" dirigente que optar, na forma
prevista. neste artigo, flu'á jus a um acréscimo _ei:>rreSJ)óndente ll. 20% (vinte por cento) da -remuneração do eugo para ··o qual
_tenba. sidO .eleito, pomeado ou.deslgllado.
' § 2:0 ... OOOrrên<lo ·à_ cé.'isão previSta neste
_"'rtlgo, a çessionárla reembolsará. à cedente <1 valor_ da remuneração do servldQr ou
empregado ~do, acri!scl<la dos respectiVos
elicargos sociais:
•, -

.:o

.................. .......................... .
~

Ar-t. 7.0 o dirigente de entidade e.statal,
nio empregado, perceberá, a titulo de hono-
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rárlos, tmportãncla nunca inferior à maior
e vantagens pagas 11 empregado da entidade em que el!'ercer o cargo de
direção, acrescidas de 20.% <vinte por cento)
do:!- hooorárloo · fixados para este car~.

~emuneração

• ' • • • • • • • •· ••

~

. . . . . . . . . . . . . . ; •••• -.,. •••

'·!~

.... f'! ... ..

DECRETO"LEI N.o ::i.161,
DE• u- :qE SE'I'EMBRO DE "1984

J)IS!>õi> -liob!'é· o·' ~ulldmmentO doi
· ilervlilores ,lnte&TiJ,ntes <1a '.t).belâ- ;Espe';
clal dQ ex-Território Federal de Rôndô~

wa:·

.

O Presidente· dà Repúbiii1Q, . no .uso · da
atflbuição que lhe eonferé o art. 55, item n.x,
da. constltulção;· decretat
l!;rt.' 1}> :·os: OCllP~tes· de. emprego do
en~ 'Terr!tório:F'edérai'.de ROndônia, ainda_ não lntégtadO,. !)Q Plano de, Cla!!sitlcllção
de: c_argos e l!lmpl'J>g\)S, _a quê •·se ;retere a
!lei n.O -:6 ••550; de 5- de ~ulho de· 19';8, mas
por aquela---Adminlstra<:ão ·contratadoS até
22 de. dezembro-. de •19811 por. prazo· lndeter~
J!ID~o, ..e .para. desempenl>o.de atividades
Qi, Ç:a.ttter ;~tmàinehte, retrlbuidoa Pol' dotação I'Sllil!liflca de :PessOal,. serão subril.et!".
1:\01!' a, ,prre"!'So;" sele,tlvo., e, se ..:llabllltados,
Inçluldos. ··em, ,Quadro e. Tabelas Peimanen,
teil~<l.e ,Que tratJ>. a llÍtád& lei.
·'·'' L•:· OS"servldores· a&im" ~rieluld!is &e·
tão 'loelillzadoo -na:. pr!melrà refl\rência · da
elà.sse Iniciai dá Categória · Funcionai correspondente ao· emprego que· ocupam.
§ :~;<! A IQCallzaçio de que tratá "este artigo será feita lndependéntentente -d~- ex!SC
ténc!a·. de vaga ·-ou ."I!BO. , prómovendo-se 'o
automttlco ajustamento da lotação.
.Art; ?;.~ -: A,s:~&pesas:eom a a,nlicação do
·a!SJ)<isto nemé diil:reiti-I~>i correrão à .:ç:ntà
dos recursos do Orçamento Geri>.! da União.
. rui·'. s.~'"]l:àte. ilecre~lel entrart em ~~
gcir: ná' datâ de .sua publieaçã,o, revaga.das
as dlSposições :em- co~ttrárlo. - · ·
IJtl\1\U.Ia ._ U M;.etetil,bro de 11Í84; 163.q tià
In:dependênc!O. · <dlG.ó dá. República.
··
DECRETO N.0 2.:125,'

. DE: llJ. .DE .TANElRO DE 1985".
Cria a Cà:r!:'l>lra Auolitol'la -do Tesouro
Nacional· e seus e.arros, ·rw.. os valores
:~. ~:" vencimento.• e dá outras. provi···~·.. ~·~~~-.~~ : .......:
..:.~
~·

....

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

Art..5~ 0 -

_
O. valor. do vencimentjl de Au~
dltor-Fiscal do Tesouro. Nacional -de s.•
Cla.Sse, Padrão r, que ci>rrewon.derã.- a:· 30%
+trinta. por cento) -da "retribuiçãO dô cã.rgo
el):!,COm!!1;lão.de Secretário ds. Receita. Fe<1~; Servirá" .cpmo. bà.se _para {ixe.ção-.-do
\'aJpr do _vep.clménto do.S demR!s !nj;egrantes
àa · (Jarrelra Auditoria do Tesouro Naciopal, observ·adqs p.s _!pdleea é~tabe!ectc:íos ml.
Tabela_ de ·EScalonamento vertical; Anexo
rrr deste Decreto-lei.
-. ·... ·-· ' ............. ; .... ···-·· .... ;· ...·..... .
'~-·

DECRETO-LEI N.o 2.251;

DE 26 DE FEVEREIRO DE :1985'
- Dispõe .sobre a. -criação da. Carreira
Policial Federal e seus. carps; fixa· 09
valores de seus vencimentos, e dli. oUtras
providênciaS.
·
~ • o • o'"o •,· ; o • ;• • • 'o • • ~ o ... o·o • ..- • ." • •" r o • • • • ~ .-o • • • -, -•.• •

· Art.'9.0 o valor do vencimen.to do Agente
de ·Pol!cla Federal da ClfrS.Se Especial, pa •.
drão I, que corresponderá a 40%: (quarenta.
POr. c!!ntoY .da. retribuição, representa.çio e
vantagens :tnensais do cargo em comissão
de Diretor-Geral dO Departamento de Pol!c!a Federal; serv~_ooinõ-basê :Para· fixa-

