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I'.

CAMARA DOS DEPUTADOS

SúMARIO
1- ATA DA 130' SESSÃO DA 3' SESSÃO LE

GISLATIVA DA 48" LEGISLATURA EM 26 DE
SETEMBRO DE 1989.

I - Abertura da Sessão

fi - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

lU":' Leitura do Expediente

OFÍCIO

(Pág. 10348)

N' 122/89 - Do Senhor Deputado Ricardo Fiuza.
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, comunicando.a convocação do Senhor
Cézar Manoel de Medeiros, Superintendente-Geral
do Banco de Investimentos do Banco do Brasil.

COMUNICAÇÕES'

(Pág. 10348)

Do Senhor Deputado LUIZ SOYER, .comuni
cando seu retorno às atividades na Cãmara dos De
putados.

Do Senhor Deputado MILTON BARBOSA, co
municando seu desligamento do Partido Liberal 
PL e seu ingresso no Partido da Frente Liberal 
PFL.

Do Senhor Deputado PAULO MARQUES, co
municando seudeSligamento do Partido Liberal
PL e seu ingresso no Partido da Frente Liberal.
PFL.

Do Senhor Deputado ASSIS CANUTO, comuni
cando seu ingiêsso nO Partido da Frente Liberal
-PFL.

MENSAGENS

(Págs. 10348 a 10443)

Mensagem n' 464, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à Televisão Pirapitinga
LIda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de Catalão, Estado
de Goiás.

.Mensagem n' 469, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à FM Sudoeste Radio
difusão Ltda .. para explorar. pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Pirai. Estado do Rio de Janeiro.

Mensagem n' 470, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Rádio Saudades FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ma
tão, Estado de São Paulo.

Mensagem n" 471, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
O ato que outorga concessão à Radio Vale do Vasa
Barris Ltda. para explorar pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Jere
moabo, Estado da Bahia.

Mensagem n' 473, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete ã consider'1ção do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Radio Difusora São
Patrício Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Ceres, Estado de Goiás.' _

Mensagem n' 476, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à 'sociedade Rádio Si
nuelo Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez)
anos. sem direito de exclusividade. serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Mensagem 'n' 501, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Radio Tucano FM
LIda, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. na cidade de Tuca
no, Estado da Bahia.

Mensagemn' 502, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão ã Rádio Pataxós LIda.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos. sem
direito de exelusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Itabela,
Estado da Bahia.

Mensagem n' 511, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à Consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão ã Aeeofaba Radiodi
fusão LIda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Riacho de
Santana. Estado da Bahia. .

Mensagem n" 537, de 1989 (do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à Televisão Capital

de Fortaleza Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisào), na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

{Pág. \0443)

Proposta de Emenda;i Constituiçüo n" 32, de 1989
(Do Sr. Michel Temer) -Dá nova redação ao inciso
VI do art. 29 da Constituiçüo Federal.

PROJETOS A IMPRIMIR

(Págs. "0443 a \0493)

Projeto de Decreto Legislativo n" 43-A. de 1989
(da Comissão de Relações Exteriores) - Mensagem
n'> 293/&7 - Aprova os textos das Convenções n'"
135 e 161 e rejeita a'de n'.' 143, da Organizaçüo
Internacional do Trabalho; tcndo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação. pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legisla
tiva.

Projeto de Decreto Legislativo n'! 77-A. de 1989·
(da Comissão de Relações Exteriores)-:- Mensagem
n' 501/88 - Aprova Otexto do Acordo sobre Preven
ção. Controle. Fiscalização e Repressão ao Uso In
devido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de
Substâncias Psicotrópicas. entre o Governo da Re:
pública Federativa do Brasil e o Governo da Rcpú
blica Cooperativa da Guiana. assinado em George
town, a 16 de dezembro de 1988; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
pela constitucionalidade. juridicidade e técnica le
gislativa; e da Comissão de Saúde. Previdência e
Assistência Social. pela aprovação.

Projeto de Decreto Legislativo n" 96-A. de 1989
(da. Comissão de Relações Exteriores) - Mensagem
n" 199/89 - Aprova o texto do Ajuste Comple
mentar ao Acordo Básico de Cooperação Científica
e Técnica celebrado entre o Governo da Repúhlica
Federativa do Brasil e O Governo da República do
Suriname. para Estabelecimento de um Programa
de Cooperação na Ãrea de Pesquisa sobre Agentes
Patógenos do Dendê. firmado em Paramariho em
:3 de março de 1989; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação. pela constitu
cionalidade. juricidade e técnica legislativa; e. da
Comissão dc Agricultura c Política Rural. pela apro
vação.

Projeto de Decreto Legislativo n" 1116-1\. de I~H~
(da Comissão de Relações Exteriorcs) - Mcnsagcm
n" 333/89 - Aprova o texto do Acordo soore ('oope
ração Cultural, celehrado entre () Governo da RCpLí-
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(Pág.l0511)

ERRATAS

(Pág. 10517)

PAULO PAIM - Estudo elaborado pelo PT so
bljl' as Medidas Provis6rias n" 86, 88 e 89.

(Pág. 10517)

NELTON FRIEDRICH - Transporte de com
bustível no território nacional. Denúncia da Câmara
Brasileira das Empresas Brasileiras de Capital Na
cional - Cebracan, de distribuição ilegal de com
bustíveis.

(Pág. 10519)

AUGUSTO CARVALHO - Reflexão crítica so
bre a Companhia Brasileira de Alimentos - Cabal.
ao ensejo do transcurso do seu vigésimo sétimo ani
versário de criação.

(Pág. 10519)

OSVALDO BJ;NDER - Não-recebimento. pe
los hospitais, de verbas respassadas pela PreVIdência
Social a Secretário de Estado do Rio Grande do
Sul.

(Pág. 10521)

NILSON GIBSON - Falecimento do professor
e cientista Oswaldo Gonçalves Lima, fundador do
Instituto de Antibióticos da Universidade Federal
de Pernambuco.

(Pág. 10521)

GAl\'l)I JAMIL - Apelo ao Ministro do Planeja
mento. João Batista de Abreu, no sentido do envio.
para apreciação do Congresso Nacional. do Plano
de Cargos e Salário dos Autitores e Técnicos do
Tesouro Nacional.

(Pág. ](521)

VALMIR CAMPELO - Projeto de Lei n' 3.410,
do Deputado Antero de Barros, que dispõe sobre

CARLOS ALBERTO CAÕ - Ensaio do Prof.
Nilson Lage sobre a candidatura Collor de Mello.
Anúncio de apresentação de projeto de lei, defi
nindo competência, atribuições e composição do
Conselho de Comunicação Social, relativo ao capí
tulo da Comunicação Social da noya Constituição.
Decisão do Tribunal Superior do Trabalho no julga
mento do dissídio coletivo dos funcionários do Ban
co do Brasil S.A.

(Pág. 10513)

FARABULINI JúNIOR - Necessidade de ime

plantação do'Plano de Custeio e Benefícios da Previ
dência Social e inconveniência de desvinculação do.
salário mínimo dos proventos dos aposentados.

(Pág. 10514)

ADYLSON MOITA -Correspondência do Pre
sidente da Federação das Associações de Municípios
do Rio Grande do Sul ao Ministro da Educação
sobre destinação de recursos dos programas do MEC
de apoio aos Municípios.

(Pág. 10514)

ABIGAIL FEITOSA- Manifestação dos produ
tos de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, contra
a política financeira para a agricultura.

(Pâg. 10515)

VICENTE BOGO - Artigo publicado na Folha
de S. Paulo referente à doação de terras públicas
ao Exército.

(Pâg. 10515)

VICTOR FACCIONI - Aniversário de emanci-'
pação política do Município de Carlos Barbosa, Es..·
tado do Rio Grande do Sul.

(Pâg. 10516)

JOSÉ FERNANDES - Tentativa de desmora..
lização do Tribunal Superior do Trabalho - TST,

.__lLProp6si,ô de sua última decj,são..a respeito dos
salários do fum:il:rIfaliSniô-ó6-Banco do Brasil S.A.

(Pág. 10516)

NILSO SGUAREZI - Prejuízos causados pela
importação de carne suína do Mercado Comum Eu
ropeu. Documento do VIU Encontro Paranaense
de Suinocultores. Projeto de lei de autoria do orador
que visa a tornar compuls6ria a prisão preventiva
para casos de crimes hediondos.

(Pág. 10511)

ntMA PASSONI - Comemoração do 28' aniver
sário de implantação da Cabal. Transcrição do artigo
"Over -Desconfiança não acaba com a alta", pu
blicado pelo Correio Braziliense. e Ilia matéria "A
cidade nas mãos dos violentos", divulgada pelo Jor
nal da Tarde.

(Pâg. 10510)

ERALDO TRINDADE - Necessidade de um
maior apoio, por parte do Governo, à área e~uca
cional. Apelo no sentido do pagamento de reajuste
e isonomia salarial aos professores do Estado do
Amapá.

(Pâg. 10510)

EDME TAVARES - Necessidade de ampliação
e aprimoramento dos serviços públicos de sanea
mento básico.

(Pág. 10508)
ALCIDES LIMA - Posse do primeiro Reitor

da Universidade Federal de Roraima, DI. José Ha
milton Gondim Silva.

(Pâg. 10510)
RUY NEDEL - Dificuldades do setor de saúde

e assistência ã população. Manifesto da Associação
dos Hospitais do Rio Grande do Sul sobre falta
·do repasse de verbas pelo Inamps.

(Págs. 10505 a 10508)

(Republique-se em virtude de novo despacho do
SI. Presidente.

Na .ementa, onde lê:
Projeto de Lei n' 2.344, de 1989 (do SI. José

Camargo) - Disciplina o aproveitamento da ener
gia renovável, independentemente de concessão ou
autorização do Poder Público.
(ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI
ÇA E REDAÇÃO; DE MINAS E ENERGIA; E
DE FINANÇAS.)

Leia·se:
Projeto de Lei n' 2.344, de 1989 (do SI. José

Camargo) - Disciplina o aproveitamento da ener:
gia renovável. independentemente de concessão ou
autorização do Poder Público.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.550. de 1989.)
(Republica-se em virtude de novo despacho do SI.
Presidente - art. 2' da Resolução n' 6/89)

Na ementa, onde se lê:
Projeto de Lei n' 2.565, de 1983 (do Sr. Floriceno

Paixão) - Institui os adicionais portcmpo de serviço
e licença prêmio aos empregados sujeitos ã Conso
lidação das Leis do Trabalho.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Tra
balho e Legislação Social e de Finanças.)

Leia-se:
Projeto de Lei n'2.565, de 1983 (do Sr. Floriccno

Paixão) - Institui os adicionais por tempo de serviço
e licença prêmio aos empregados sujeitos ã Conso
lidação das Leis do Trabalho.

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, de Trabalho, e de Finanças.)

(Republique-se em virtude de novo despacho do
SI. Presidente

Na ementa, onde se lê:
Projeto de Lei n' 2.938, de 1989 (do Sr. Gandi

Jamil) - Regula o art. 170, inCiso IX, da Consti
tuição Federal.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.251, de 1988.)
Leia·se:
Projeto de Lei n' 2.938. de 1989 (do SI. Gandi

Jamil) - Regula o art. 170, inciso IX. da Consti
tuição Federal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção. Economia. Indústria e Comércio.)

IV - Pequeno Expediente

IVO MAINARDI - Pedido de transcrição nos
Anais da Casa de trabalho elaborado pela JMT 
Administração e Participações Ltda., do Rio Gran
'fte do Sul. contendo demonstrativo da carga tribu
tária das empresas.

blica Federativa do Brasil e o Governo da República
Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, a 7 de
abril de 1989; tendo pareceres: da Comissão de cons
tituição e Justiça e Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa; e da Comis
são de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, pela
aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

(Págs. 10493 a 10494)

Projeto de Lei Complementar n' 128. de 1989
(da Sr' Rita Camata) - Regulamenta o inciso II
do art. 59 da Constituição Federal. dispondo sobre
a permanência e o trânsito de forças estrangeiras
no território nacional.

Projeto de Resolução n' 201, de 1989 (da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Antônio Ueno a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n" 202, de 1989 (da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Enoc Vieira a parti
cipar de missão cultural no exterior.

(págs. 10494 a 10505)

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n' 3.456, de 1989 (do Poder Execu
tivo) - Mensagem n' 485/89 - Institui a Taxa de
Fiscalização dos mercados de seguro\ de capitali
.zação e da previdência privada abert'a e dá outras
providências.

Projeto de Lei n' 3.457, de 1989 (do Poder Execu
tivo - Mensagem n' 486/89 - Institui a Taxa de
Fiscalização dos mercados de títulos e valores mobi
liários e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.528, de 1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) - Dispõe sobre a fiscalização dos atos
públicos, em face do artigo 37 da Constituição Fe
deral.

Projeto de Lei n' 3.660, de 1989 (Do Sr. Stélio
Dias) - Dispõe sobre levantamento de recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -'
FGTS.

Projeto de Lei n' 3.663, de 1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) - Dá nova redação ao artigo 9' da Lei
n' 5.107, de 13 de setembro de 1966 - Fundo de
'Garantia do Tempo de Serviço.

Projeto de Lei n' 3.690. de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Dá nova redação ao art. 58 da Conso
lidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 3.710, de 1989 (Da SI' Irma
Passoni) - Reduz o prazo para o pagamento de
salários.

Projeto de Lei n' 3.712, de 1989 (Do Sr. Floriceno
Paixão) - Dispõe sobre gratificação de inatividade
dos militares e sobre pensões a dependentes de servi
dores militares e civis (art. 40, § 5", da Constituição
Federal).

. Projeto de Lei n' 3.713. de 1989 (Do Sr. Uldurico
Pinto) - Dispõe os direitos das empregadas domés·
ticas e determina outras providências.

Projeto de Lei n' 3.716. de 1989 (do SI. Koyu
Iha).- Dá nova redação ao
artigo 26 da Lei n' 5.107, âe 13 de setembro de
1966 - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Projeto de Lei n' 3.718, de 1989 (do Sr. Gandi
Jamil) - Institui a obrigatoriedade da realização
do teste sorológico para toxoplasmose no exame
pré-natal.

Projeto de Lei n' 3.721, de 1989 (da Sra. :eete
Mendes) - Acrescenta dispositivo ao art. 45~ da
CLT, dispondo sobre multa a que os empr~gadores
estarão sujeitos quando atrasarem o pagamento dos
'salários de seus empregados. .

Projeto de Lei n' 3.733, de 1989 (do Ministério
Público da União) - Mensagem n' 8/89' - Dispõe
sobre a criação de Procuradorias Regionais da Repú
·blica. da Procuradorias da República na Estado de
Tocantins. de Procuradoria da República em muni
cípios do interior e dá outras providências



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 27 10347

(Pág. 10524)

equiparação de vencimentos entre os servidores do
Ministério da Agricultura e do Incra.

(Pág. 10521)

GIDEL DANTAS - Realização em Fortaleza,
Estado do Ceará, da Exposição Agropecuária e In
dustrial do Nordeste.

(Pág. 10522)

CARLOS CARDINAL - Artigo calunioso do
jornalista Sebastião Nery sobre o candidato do PDT
à Presidência da República, Leonel Brizola.

(Pág. 10522)

MENDES RIBEIRO - Descumprimento da
Constituição Federal no que concerne ao pagamento
do 13' salário a aposentados e pensionistas da Previ
dência Social.

(Pág. 10522)

ASSIS CANUTO - Aposentadoria dos servido
res da Sucam após 25 anos de trabalho.

(Pág. 10522)

CARLOS BENEVIDES - Transcurso do 47'
aniversário da Legião Brasileira de Assistência.

(Pág. 10523)

NEY LOPES - Apelo ao Departamento Nacio
nal de Energia para que scj am elaborados estudos,
visando a alterar as tarifas de energia elétrica na
área rural.

(Pág. 10523)

ANTÔNIO DE JESUS - Constituição de comis
sões externas para representarem a Cãmara dos De
putados nas solenidades de promulgação das Consti
tuições estaduais nas Assembléias Legislativas.

(Pág. 10523)

PAULO ZARZUR - Tramitação. na Câmara
dos Deputados. de projeto de lei que dispõe sobre
a majoração dos vencimentos dos delegados da Polí
cia Federal.

(Pág. 10523)

DASO COIMBRA - Isenção do IPI a feirantes
e quitandeiros na aquisição de veículos para trans
porte de mercadorias.

(Pág. 10523)

DIONÍSIO HAGE - Lançamento de edição da
obra "Escolas da Comunidade", de autoria do Pro
fessor Felipe Tiago Gomes.

MAURO MIRANDA - Encontro dos Municí
pios Hidroenergéticos, em Itumbiara, Estado de
Goiás, sobre regulamentação do art. 20 da Consti
tuição Fe~eral. que trata da compensação financeira
ao Distrito Federal. Estados e Municípios pelo resul
tado da exploração de petróleo ou gás natural e
de recursos hídricos para fins de veração de energia.

(Pág. 10524)

VIVALDO BARBOSA - Campanha de desmo
ralização do processo eleitoral. Audiência do orador
com o Presidente do TSE para acompanhamento
do debate eleitoral. Abuso do poder econômico na
divulgação de matéria paga nos jornais. envolvendo
o candidato à Presidência da República. Leonel Bri
zola.

(Pág. 10524)

V - Grande Expediente

MOEMA SÃO THIAGO - Caráter ofensivo à
dignidade e soberania nacionais de exigências do
Banco Mundial para a concessão de empréstimo ao
Brasil.

(Pág. 10524)

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Causas impedi
tivas de melhor repressão ao crime no Brasil. Investi
mento na criança como forma de combate à crimina
lidade. Apoio da Casa às iniciativas tendentes à re
dução dos índices de violência no País.

(Pág. 10525)

VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: GERALDO
ALCKMIN FILHO, GANDI JAMIL, VICTOR
FACCIONI, NILSO SGUAREZl. CARLOS AL
BERTO CAÔ, PAULO ZARZUR, LEONEL JÚ
LIO, DASO COIMBRA, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, RICARDO FIUZA.

(Pág. 10527)

PRESIDENTE (José Melo) --:- Discussão única
do Projeto de Decreto Legislativo n' 70-A, de 1989.

Encerramento da discussão.
Adiamento da votação por falta de quorum.

(Pág. 10527)

PRESIDENTE (José Melo) - Discussão única
do Projeto de Decreto Legislativo n" 69-A, de [989.

Encerramento da discussão.
Adiamento da votação por falta de quorum.

(Pág. 10527)

PRESIDENTE (José Melo) - Discussão única
do Projeto de Decreto Legislativo n' 55-A. de 1989.

Encerramento da discussão.
(Pág. 10527)

Adiamento da votação por falta de quornm.
PRESIDENTE (José Melo) - Discussão única

do Projeto de Decreto Legislativo n' 86-A, de 1989.
Encerramento da discussão.
Adiamento da votação por falta de quorum.
PRESIDENTE (José Melo) - Adiamento da vo-

tação do Projeto de Resolução n' 102, de 1989. por
falta de quorum.

(Pág. 10527)

VII - Encerramento

2-ATOS DA MESA

(Págs. 10534 a 10535)

a) Aposentadoria: Darci de Souza
b) Exonerações: Deglier Goulart Machado; Car

los Alberto Alves Filho
c) Nomeação tornada sem efeito: José Augusto

Maciel
d) Nomeações: Hipácia Augusta Castelo Ferro;

Ione Adriana de Campos Menezes; Izani Maria de
Souza; Lil Amparo Chiesa de Martins; Argemiro
Dias da Costa; Luiz Carlos Chanches; Frederico Sil
veira dos Santos; José Albino Pereira; Elizabete Oh
fugi; Sônia Andrca Baiochi Ma~cdo; Ana Márcia
de Andrade Petriz; Solange de Cássia Liberal Ama
dor; Leila Traverso de Resende; Simone Porte Meg
getto; Flávio Silva Macedo; Roberto Mauro Dutra
de Freitas; Maria da Conceição Coalho; Isabel Cris
tina Alves Veigas; Carmo Antonio Cavalcanti da
Mota Cabral; Marcelo Azevedo Larroyed.

3 - MESA (Relação dos Membros)

4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES (Relação dos
Membros)

5 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
Membros)

(Págs. 10534 a (0535)

Ata da 130~ Sessão, em 26 de setembro de 1989
Presidência dos Srs.: Carlos Cotta, 3~ Secretário; José Melo, Suplente de. Secretário

Tocantins

Espírito Santo

Rita Camata - PMDB.
Rio de Janeiro

Anna Maria Rattes - PSDB; Carlos Alberto Caó
- PDT; Daso Coimbra - PMDB; Lysãncas Maciel
- PDT; Simão Sessim - PFL.

Minas Gerais

Christóvam Chiaradia - PFL; Elias Murad - PSDB;
Humberto Souto - PFL; João Paulo - PT; José da
Conceição - PMDB; Mello Reis - PDS; Octávio Elí
sio - PSDB; Raimundo Rezende - PMDB; Ronaro
Corrêa - PFL.

São Paulo

Agripino de Oliveira AntonioCarlos Mendes Thame
- PSDB; Antônio Perosa - PSDB; Dirce Tutu Qua
dros - PSDB; Farabulini Júnior - PTB; Irma Passoni
- PT; Manoel Moreira - PMDB; Paulo Zarzur _
PMDB; Robson Marinho - PSDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB'
Naphtali Alves de Souza - PMDB. .

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Sigmaringa SeiJi:as 
PSDB; Valmir Campelo - PTB.

Alagoas

Vinicius Cansanção - PFL.
Sergipe

Messias Góis - PFL.
Bahia

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Gidel Dantas - PDC;
Luiz Marques - PFL; Moysés Pimentel- PDT; Orlan
do Bezerra - PFL; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubi
ratan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Marcos Formiga - PL; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB.
Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; - José Tinoco 
PFL; Osvaldo Coelho - PFL: Salatiel Carvalho 
PFL.

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama - PFL;
Fernando Santana - P8B; João Alves - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luiz Eduardo - PFL; Manoel Castro
- PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB; Prisco Viana
-PMDB; Waldeck Ornélas - PFL.

As 13 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Assis Canuto - PL.

Inocêncio Oliveira
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Cotta
José Melo

José Fernandes - PDT.
Rondônia

Acre

Nasser Almeida - PFL.
Amazonas

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes - .PMDB·
Eliel Rodrigues - PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorg~
Arbage - PDS.

Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão

Enoc Vieira - PFL; Mauro Fecury - PFL.
Piauí

Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti - PFL;
Jesus Tajra - PFL; Manuel Domingos - PC do B.
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Mato Grosso

Jonas Pinheiro - PFL; Rodrigues Palma - PTB;
Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sol

Juarez Marques Batista - PSDB; Rosário Congro
Neto- PMDB;

Paraná

Dionísio Dal Prâ - PFL; Jovanni Masini - PMDB;
Matheus Iensen - PMDB; Nelton Friedrich - PSDB;
Nilso Sguarezi - PMDB; Renato Bernardi - PMDB;
Renato Johnsson - PRN; Sérgio Spada - PMDB.

Santa Catarina

Eduardo Moreira - PMDB; Valdir Colatto - PMDB.
Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Carlos Cardinal - PDT;
Erico Pegoraro - PFL; Hermes Zaneti - PSDB; Ivo
Lech-PMDB; Ivo Mainardi-PMDB; Luís Roberto
Ponte -PMDB; Mendes Ribeiro -PMDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Paim- PT; Vicente Bago 
PSDB; Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - PL.
Roraima

Alcides Lima - PFL.

I - ABERTURA DA SESSÃO
o SR. PRESIDENTE Carlos Cotta) - A lista de

presença registra o comparecimento de 103 Senhores
Deputados.

Esta aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalho~.

O SR. Secretário procederá à leitura da ata da sessao
anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 2' Secre
tário. procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE(Calos Cotta) - Passa-se à lei
tura do expediente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O SR. RUY NEDEL, Servindo como l' Secretário,
procede à leitura do seguinte.

Comunicações
Do Sr. Deputado Luiz Soyer nos seguintes termos:

Brasília (DF), 20 de setembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidente,
Pelo presente, levo ao conhecimento de Vossa Exce

lência que; a partir da presente data, retorno minhas
atividades nesta Casa, após haver chefiado uma delega
ção de parlamentares em viagem à China e outros paí
ses, conforme comunicação feita a essa Presidência an
teriormente.

Certa da atenção do ilustre Presidente, renovo-lhe
protestos de estima e apreço.

Atenciosamente, deputado Luiz Soyer.
Do Sr. Deputado Milton Barbosa, nos seguintes ter·

mos:
Brasília - DF, 22 de setembro de 1989.

Exm' Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex' para encaminhar
os expedientes em anexo que dão conta do meu desliga
mento do Partido Libcral- PL e a conseqüente filiação
ao Partido da Frente Liberal - PFL, a cuja Bancada
passo a pertencer a partir desta data.

111 - EXPEDIENTE
Ofício

Do Sr. Deputado Ricardo Fiuza, Presidente da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes
termos:

Ofício n° P - 122/89
Brasília, 19 de setembro de 1989

Ex'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Setembro de 1989

Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. Ex' para comunicar que esta presi

dência, cumprindo decisão unânime do Plenário da Co
missão, e no-s termos do artigo 58, § 2", da Constituição,
expediu convocação ao Senhor Cézar Manoel de Medei
ros, Superintendente-Geral do Banco de Investimentos
do Banco do Brasil- BBBI, no sentido dc que aquc1a
autoridade compareça à Comissão, no próximo dia 27
de setembro. às 10 horas, para fazer detalhada expo
sição sobre "O Papel do Banco do Brasil no Desenvol
vimento Nacional".

Na oportunidade, reitero a V. Ex' as expressões de
elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
Ricardo Fiúza, Presidente.

Ao agradecer as providências específicas, no ,lmbito
da Câmara dos Deputados, antecipo a V. Ex' as expres
sões de particular apreço.

Atenciosamente, - Deputado Milton Barbosa.

Do Sr. Deputado Paulo Marques, nos seguintes ter
mos:

Brasília-DF, 22 de setembro de 1989.
Exm' Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex' para encaminhar
os expedientes em anexo que dão conta do meu desliga
mento do partido Liberal- PL e a conseqüente filiação
ao Partido da Frente Liberal - PFL, a cuja Bancada
passo a pertencer a partir desta data.

Ao agradecer as providências específicas, no âmbito
da C:lmara dos Deputados, antecipo a V. Ex' as expres
sões de particular apreço.

Atenciosamente, Deputado Paulo Marques Pessoa.

Do Sr. Deputado Assis Canuto nos seguintes termos:
Brasília, 26 de setembro de 1989.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Estou comunicando a Vossa Excelência que integra

rei a bancada do Partido da Frente Liberal, a partir
da presente, data.

Revono protestos de estima e considerações.
Atenciosamente. - -Deputado Assis Canuto, PFL

RO.
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COKDIÇÕES :tlJi !:I)ITAL l'.\~o\ UECUçÃe E
~IrtORI.ÇÃO no snntb r·E. iunlObIFliSÁO

Rflcebimento de proposta!! para a. Il'!xecuç:i.o fi eXPloraç30 de serviço de
r ..diodifus30 de sons e lmao;Jen8 (telrviB.:io), na. cidade-·de· Catal.'lo,
Estado de GoU!I.

2.2..3 _ As socied<ldel; aJlônimlls ainda nio executantes .do
serviço de radiodifusão deverão d.present.ar, junto
com seu estatuto, o quadro societário atu<Jli::ado

::;:t:~:~(l; n~merD, o valor e o tipo das ações de

3.1 - ~;;~: :: ::;~~~:; == :~:s~';:~;~~e.;e~~:u=::~:;~c ;~;~::~~
de nascimento ,?l-\ c"5~mento~ ccrtlfic"<ldo de reservista, ti
tul0 de eleitor, carteirQ, profissional ou de identid<Jd~
ou comprovilntt? de n.aturali:.II;';o,· ·ou de reconbecimento de
iguald<lde de dircito!'õ civis, pal"<l. os portug\l~~CS;

3.1.1 - Ficn dispeneado d<l ... prescntaçã~ da pro\"<l.de que
trata o item aci",~, quem pertencer ao quadr-o
eietário de ent.idade c·~ecutante de 'lcrviço de 1;'"11-
diodifusão. .

2.3 - C(lr.lrL'O\'i1ntl:'. d~q .... '11(.. .;>l.'lt~v(' .1~f.""l1t inh'nh' r. r;"i_' ~:;:J~Y'Íj,.- h,'
d~ Sé';\II'illl~a ~;.)cinill. 5~;1 ~H'd,' d" -'lIlllJicfpj", ~~ .td,'

~~~~~~~I"::r.lVl'l. 1\l':alb<1da Jc:ntro dt:': llnlltcs ,,' .~ ":.">~~

:!..J.I - Fi~i1n di5p .... ns.1das d.l nrl·~s~lItaçã(' do ,jN'lI~I';1I ~~
q-u<! 'Pr.ll.tJ o' item :lllt .... l"ic'I·. ~s entid,Jd.... !] jD .... x ~1:0

tante de qll.,l qll~ l" ti p" ti .. se· n" i.,." ti.... l"i1d i'lli i fu
são IUI F<lixa do; FI'l."'lItdl·a. J .... v~nd", . t'ntr,nanto,
infor13al" lia PI"OpL'std essa situaç;;o.

2.3.2 - ,\s"C'ntidJd,'s j~ '::(lnC:I.'SSi"I\,~dol';':pCI·tlissi"llál"ias

que. pelJ primt'il"<I v(':: prt'tend\ql·cm el>:ecutJr servi
ço de rlldiodifus~" nil t;li':'::'1 d,' Frontclra. devl'r;;~

pro~idcnc:ial' i'I ad<lpt:lçiic de seus at03 co:onstituti
vos ';5 dLs~o .. içõcrs Jo D~cr("tn n~ 85.06-1, dI" 26 d.e
agosto de 19$0, a fim d<:: .. bt<::t·er.l, atra"és do
DENTEL, Q assentimento de qU~ tr<:ita o i"tl,.':lI 2.J-.

2.3.3 - ,\s entidadc$ que, par<l rc;istl'ar !.'oU arquivar seus

~~~:e~~~s~ ~ t;:4>~:;:n~:c::~~:~:1~um:~~ ~:~:~: 11 to ~:
item 2.3, devcrno pro\'idenciar este ·documento,
a.trólv~S do nF:NTEr., bem COIllê' ('j c(lns"qll~ntc regis
tro ou arquivamento dos r.tcsmo.5, antcs da data pre
vist ... p ... ra a entrega da prop(Jsta ••

2.4 - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), "coJmo prova
. de cumprimento d.l legislação trabalhista referente à ·obser·

vE:ncia d.1. ·proporcionalidade de brasileiros na entidade; -

2.5 - Certid~o de qUitaçio-de tributvs federais, e:xcet,;, quando
se .tri'l;ta de rn.icrClcnpresa;

2.~.1 - Os documentos enumera.dos nos iter;ts 2.4 e 2.5 não
precis<lr,;jo ser apl"escnf.i\do~ pelns entirlõ1.de,> que
ni~ tenham ninda inichdo :!:Ui.'l':: a1;ividade?

z.6 - Declaração firmada pelo.'S·ild~ini.'Stradore~, cClnfClrl:le Anexo
r.

4· ~ - ~; l';~:: ~~ ~:~ ~: r;i~~~:/i:::i ~~~:~ :e~eC~:: ~:~"n~~;n~:: i lL~
tim.,s 5 (cinco) a·nos. ber.t assim dau loealidudc·s ..... ndc O'{(ll"

ou h,1ja >'lx~rciJC'• .n,) ne~mCl período, iltivid".;te:; ect'fu;l:1i

c~'m'" a.d:nini~trador. -

4.J -"Pro"Va d!' curnpl"im~'ntc dao; obrigaçõt!s cl~itoraj.,.. nlCdL,:tc
certidão fornecid;), Dela. Ju~.tlça Eleitoral; .

4.4 - ·Declarr:çiCl a:sslIlada p'Jr tod;)~ os· diriGente;, conforl:le .\ne
,;0 Ir!. -

2.2.1.1 - nenhUl:l~ a.lteraç~ll. contrat'lal ou c.statu
tiria poderá IH:T "rcali:ada ~el:l a pré
via a.u":J;ód:r;açio d;, Hinbç;,.h das Comu
nicaçõ,e~;

2.2.1.3 - os adninistradores deverão ser br:l.si1ei
"'0:'; n<ltos e :l. investidura nos cilrg(>;
!!õolllcnte poderá ooorrer dopoi." de terem.
5ido aprovados pelo Hinist~rio das éOrlu
nic<1ções; -

2.2.2 - No estatuto do! rundaç~o deverá ccnsnl.r dispo!:i.ti
vos rel<1tivos, o1pen.as, aos sllbitens 2.2.1.2
2.2.1.3 •••

-t - DOCnlE'~TOS Rl1UTIrOS A CADA "An~IX1SlR.\V(lR ~~.('l.J ~" ...p"'~-~
t~i':0""

"l..l - PI·L'~'.a d .. cOlldi.;iic- d.- bl".15jl,~jl·" Ilolt". n}l'dialltl" . ·t1t.t
~~:c ~~~~~~.l :::~; ~ ~~m~~~ l': ~;~ ~,~ ~; ~ c~~~ u~:n :"::~ l"~::~ a ~~,,~ ~o~~leo oi

lo do: .'Je-itor. c<ll"tci.rn p·"fi5sh'11Jl ,'ti do:' iti ... ntiJad<::

,f.I.1 - Fica díspen<,;adú da <lpr.:sclIttlçâ(l do ~n''''<l de que
trilta " item ~nt"ricl', quem fjoJl'ccnc('1' <10 qllaJrn

di.rctivo de entidad!.' j~ ex('cutantl' dL1 .~('rviço «e
radiodifusão.

j - nOCU]lIi:STOS REL.\TIt"DS A C.1.U,\ COTISTA OU ACIOXISTA.

de 19B9

~e 1980.

BI1l 30 de agosto

: 'l'ELEUISJ\O (Géraç~o)

: CataHia-GO
: 07 (sete)·
: 2.0 kW ERP .
: 2500 (duas mil e quinhentiUJ)

mR ~ 12. ,;?"'. o""
: Ilimitado

I1ranl1 ia-DF. 15 de

1. Serviço
2. Local
3.. C..nal
.... Pot@ncia
5. C.pital mínimo ex.ioido

6. Baniria de funcionlllllf!!nto

Avia0 nO 525 -SAPo

A. demaia condições 'flestfi! Edital flLZl!. parte do processo que
Ihfl de.u origem e tmcontra.-l!Ie à dil"lp08ir;ã~, dÔD intéressado!l na
Dir~toria Re.gional do DENTEL e. Goiani<l-Ga~ !5~tuada na Rua Treze. 618
_ e.tor Oeete. ond~ ae.UB rc:pree:entAntel"l leoau:s deverão entregar !luas
propoBt.J!l.

A Sua Exc~lência o Senhor

~~~U:~~~et~~Zs:~~:~2~o da cÂmara dOIJ Deputados
BRAStLIA (DF)

ÉxaelentÍtJeiltlo Senhor p:d"r:'Iciro Secretários

Tenho a honra de encaminhar a l:l15sa Secretaria a

Mensage 1'l'! do Excclentissimo Senhor pre~it1ente ~a. RepÜbliCl'l.:

Acompanhada de Exposição de Kotiv08 do ~enhor ~J.n~stro dêc::

tado das Comunicações, na qual aubmete a aprecJ.llr;ao do

grelJJJO Nacional o ato conl'ltante do Decreto nQ 98.034, de 09

de a.gosto de 1989, que "Dutorgi!l. concescão i TELEVIS~.o t'IRlú?I

_!'INGA LTDA., para explorl?r ae.rvico de rAdiodifu~ão de ~~n: e

imllgena (t@leviaio),na cidade de Ci!l.t31Ão, Eatadcr de Gou.s •

Aproveito i!l. oportunidade para renovar VOtl!UL Ex-

celência protestos de elevadã estimi!l. e considl!ra

o HIGISTRD DE ESTADO DAS COMUNlCACO~S, hnd~ em viEltCl. o
dhpo!lto no artitJo lQ do Decreto nQ 70.568. de 18 de mala de ~972. e
de .cordo co. as ·nora.e eBtabelecidaZll no ReQu1,",.e~to d015 ser.... lços de
Radiodifu1510 fia vioor. torna público qUI!!, tranecorrldo!ll 45 (qua~enta e
cinco) dh•• contadoe. da dia. seouinte ao da publicaç:l:o deate E(ht~l no
DUrio Oficid da UnUo. eBt",rá' recebendo pelo pnu:o dê 15 (':'IuJ.nze)
d1.... propoataB par.. a execução e exploração d@ ser\J1?o de
racUodifuslo de I'U:.Q1I ~ i_agens (televiD:io). com ae cllracterí3t:tcan e
cond t. ç15.. qu. •• Bl!!Que.:

Art. 39 - o -contrato decorrcn1:c de!lta concessiio deverá ser
8:uinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de pul:!tlicação

~1~~1~~~~~:~ ~rr~rio;r~t:t~ ~;t~~~o~i~rior, sob pena de se tornar

cação.. Art. 49 - Este Decreto cntr4 em vigor na, data de Rua publ!

SrasUia-DI". 09 de agosto de 1989: 16'B9 da Independt:!nc1a
• 1019 da República. ~. . / . .J •

/YÇ'/ //C-7/.r://, ,

~~ ~·7 ffi7i~

pélt'd. o" cl'1p-r.;ocrldincnto de
dQ 21"ti~o U do l'lt',o;'JLFlent'J

,~. E - I) ;;rin ir.J..'
~ ti U ,J I ".-"

~.:'.1 - Os d')CLlI:lCnto8 a. Que se rc;fer-:-m ,)3 lttõn3 <~.l tO 4.5
não precisarão :ler aprc.cen:;:"HiC'5 ..1lrip,\il1tcs
q,'~e tn1;egrd~1 Q 'wciet';'l"to .cot·idade. llna
·Fez Que u ciClU ffi{,S:T,O::; :JCt"'2 feit~ aten

dendo o~ .l.t~n" J.! lO ~.~; -

j.ú - 'rodó'J ",-3 doc'.lr:lcntos, coo cJtccçr!o JllS que tcnhélr.l v<;lidade
f.il'o:.>o:!Qt2rmins.c) e ·Jos conrn·o·:a.nt'Cs '1e ·n~,:ionali.-jad0, d.:vp.':

:~;i~;r.)f~~.~(::;;.~~~~~d~::::: ~.::il~~~~::~t:~ã:~td n;']~ :;!:

c.ltr:n·.lOç;;\O~ ;}\llH:C":Jt(eilt:'~ ,;OlJ Ué> li~:::-

"""",.,,,;;,"" t·",g='.~ti>0 (.'!.J 'I'<juiv.ll!leu"i"C

_ uoe ~;!.-;;.os CCH1~i;itu-t;:1"vo!' Clll..:l ,;ocicclaa.()~i o:Jc:v<}~·3:Gi
e::il'l::Jtari ~.:'11;'Ofl]"tJ."'05 {ice l.ú':.ndo ,"~:pl'~ ~ Silt"1'~nt,-::.

. . _ f' ;:J),>
• As t'~t:!.d:Cle~ int~ress~d<l.:S na ,!l.;:eCur;ólO ~ eX!'lOI'ilÇ~'IO

~eTvlço de radiodlft'l~... o o.eVl!'rilO, por seu represent.;:-n1ê~ ]el':~!, "l"~ ... ,....

~~nt::lr guat; propo!t<lS dUl·an'te C' horário de aY:f!I"-:licfi1;c, na !Ji.!·e-'\;.~:t·!Jl

nf:'gionlll do DEWrE1 <et!l Goiãn!.::>';: RU<1 :r:r.e~e." 613 - Se"i:or Oeste

:: - )O~l]IH~'HI~ llm:.ATI't'OS i E~rI:nADE
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viços de n"di~'dí.r\ls~o. com il l'e,j<1çã~~ uaJ.l pelo [Icçrcto n~

91.837/-S5. ~ c'I.1culado f'1:l funçii., .:1,1 pot.ência ou. no, ~"lSC
dc FH, dJ cla<l,,~ d:\ cstaçiíC'. -t:onf(lI'r.1~ t~bclJ. :!cai:<o, fi!':.}

da pt'l.l I'"rtnd..l }IC n~ 31h, ,h~ \ 1 ele n~"'"rnbn' I\U 19~},

(,.1.1 - ES"lÇ;;~'3 de p,",r.~nt"i.ll ilr~ 500 W, \'XdUfõiv~'

CC"llI) '-c~e .. o n,al<'l" \"",.;. de Rcfcl'~11Ciil;

6.1.3 _ E"r.,ç0("s de pct~lIci1l I;"l~mpr("el1didil e,ntl'~ 1 1.:.11',

dusiH'. e 5 k1.... inclllsive - 500 (4!.lll\h'~lltJSJ

:cs .... rotai\'!" \'al<:or de ~<:oft,1,r~nci<l;

6.1.01 - Estações de p .... tência compr('cndida entre 5 k1'i,
clusin,. 10 kW •. inclusivO! _ 1000 (mil J vc:;cs

, maior Val,)r de Ret"er~nciil;

6.1.5 - Estaç~es de potência conpreendidil Cl1tJ'e 10 kW, cl'l:

.~~:=~::! ~e~~5 k~ ~:~~~s~:~o; ~~O~ci~~~~c~~~ e qu~
6.1.6 - E$t;l..,,;:;cs de pOt~nciil .col'lpreendiJil e<lere 25 kl~ .. ('~

clusivc, c 50 kW. inclugivc - 50(1(1 (einel:.' mil) V!
~es o maior Valor de Refcl"ênd,a; -

6.1.7 - Estações de pl:.'tência :;,uperitJr a 5.0 ),;11 - 7000 (se
te r.lil) ve:es o lI1aio[" Valor ~·e Refcl"~ncia;

EST..\ÇÕ~ !lE R.lDIODIFl:Sio SO:oii€l'iU. E1I FR.EQ.uiXCl.\ ~~DCL-\t-Á - 
F>I

6.1.8 - Estações' classe "C" - 100 (c.em) ve!es o maior Va
lor de' Referência';

6.1.? - Esta.çõc": classe "B" - 200 (du:z;cntas) vc:::cs
maior Valor de Ret"crênciil.;

6.1.10 - Est.:Lçõc:l Cln.t:5C "Ali - 'i00 (quinhent<l~) ve~e~

maior Valor de nefer~nciil; .

6~ 1.11 - Êstaçõcs classe "Especial" - '1000 (mil) ve::es
m~ior Valor de R~ferêncla;

ESTAÇÕES DE RADIODIFUSÃO DE SO:tS E I~"GE';S (TELEt'lSltl)

6.1.12 ~ Estações de potência até 2 kloi, exc1u.S'lve 1500
(mil 'C '1uinhcnta;) \'l!::~S Cf maior \'.tlar de R~fcrêE.

cia;

&.1.13 _ Estaç;;cs de potênciR camprt't'ndidil .~ntFe :2 k ....', in
clush"e e 10 kW, exclusivc - 2')00 (duas mil c qui'
nhent:ls) ve:es o l:I:dor Valor de Referência; -

6.1.14 _ Estaçõc!'õ de potência ce>mprcendi..1a entre \O·\{W. i!!:
clu~ivc e 25 kltl', cxelusi'o'e - 5000' (cinco mil) ve
z!:',> o maior Valor de ReC'r:-rência;

6.~ - Os vill.:"l't:'5 ~'stdi.'c·J.·c·id".'i li.] mc'ucic'1l.1I1'1 Pl'['tal'i,] \:C
Si .•·'·(('r...·m-!h· ,1 c· .. ,j,[ ","'i1 Cc'IH·"S$,l'" .'lI p,'rmi:;~~

di,I.I .. c.:-nlli.1,·'·;J·,'a \ s ..'1.1 J'll'l'·11 t<,. ~. c' val~'I· J<' '·o.:'f'''I·~lh.·i:l.

,1 ~;~'r c,·l1siJcraJ.' r.1l'J t' C-.íIClllú. ~ .' vigcntl"f'I<l ti,,,,, da
~,tlb!iL·Jçã,(' dl' Edit.ll:

7.2,1 - QUilnd ..' ~, ".<pita} SC'<';l;l~ tor.,11n~'lItt' inr~"!I"ll~~,;k~... ,
tor~ OI!~ 1 d~'" \j;:]lo.'rl''';- (::~
na r"I'~<H'lil ~IG n'< 316/85. p..1r;l cada um de

;:;;;;~1; i :~l~' ~';~ i: ~c~~;1~I:I,:~ t j~: ~ ,:x:'~ C~~~li\ r~ ,:';ld ':111:~:~
tr~ç.i,~ d ... dl"P'-'llÍblb.dadc de To;-C'ur',;<)::i fin,Il\':O:l
r,,~ .

7.2.2 - ·Qu.HvilJ Q capital soeial (<Jl;" i.t\fcrl~r OI\', <:\i'Pi.~il.l

~{nir.,,~ ~xigidu pilrit I) cmprC'e~ ~.;'s<:olhcr.
uma das opçõc:; ilbai:<o lnJicad{Jsl:

PRHIETRA: "') prova de d!:'p,;:'i':'-', em bancc 011 em C".l
tr1l. instituiçã.. fin,'nceira, J.~, 
mínimo 50;t (cinqu,~!l'::ll P;:>I' CCf\t.,) do
valol' corresponocorlt(" do çapi<.'11 <!X!

'gido p.:lra no\'o c:u~rcendi.'j]e!Jl:o;

b) t'\i nu til de .ll t e I'.; ~,l o .I,.:>!; .l t •.}';

tutivos para ('lr'o'a'(ào d,;, ~.J,.pl

~~;1~c;~::~r:~rn:: ~:d: ~~ ...:a~~f'~~~'~ ;~~:

~;:;~~u~.~o q~:~a~~:;~~ ~~:t~v:~: i:~&
a dat" prcYist:1l. par... a entraJ" en
Cuncionamcnco da ~staç;i(l;

SEGUNDh: a) prova de depósito. er.J. !:JiÚlC(' ou outra
instituição financeira. de, no mini
lI1O. 50% (cinquenta por cento) do·.v.:L-

lar' correspondente .lIo cdpital C'xi,~t

do para o no",:,o elllprcendi men t."i

b) dClIlonstraçio <:I.c disponibilid.ld(' de
crédito banciri.o ou de r.;aranti..l de
rinanciaml'nto, (dta atra'o'~s de d:'=~
lIentos fornecidos pelas in~tituiC;:"'l!<;;

pT"(.p.ia5 ou de finançianH,n~<.J C>lnccdi

do pelo fab.icante dos equipamentos:
de form.-l i'l campl~tJ.r " valo[" do cap:!.
ti\i mencionado no subitcl'l <,nteri.or.
até atingir, no t1inimo. o totill Jo

cilpital exigido' para I:' e1llpr>:,'~n\lil\len

to;

.7.3 _ Sendo a prcoponCn'te uma fundvu;.io,_cxccutante .:!c .'-'cl"vi';e< d~
ra.diodi~usão ('lI! não, a COr.li~rlH'açall Jos ,-ecurSO:;; ~'oder.}

ser feita de Ulll" d:l.~ !,cguintes Ti\õHH::iras;

PRIHEIR,\: a) prLHiil de dep";sito. en banco ou t>utra ill!ir.i.-

~:: ~f~:"~:~:::':,~ ~';:~: ,: ~:~~:; ~:~ ~~::~:~~ ~~:),,~.
b I E;::;!~:.:: ;~::~~ :;;::':::!::'J:::::~~:; :~,:~' ';1.~t

j ns t i t U 1 "';::'C' li pr~;l'r 1 il:; ;U ,\.... r i 11,1!1 C 1.111),'(1

c~'nccdiJu r"" I.' fabl·i.:.lnt.' d,~'; rquip.1Uh·l\te',
ou "través Jc' C'url'cs uH'ie'S qll .... J~·~','nstl"'q

c~'mrlC"m ... l\til,;.,.i" J .. \'"Iur ~,'toJI dc' ."~rl',ll ~·X.!.

~id" rara c cmpl·,·.'n,hmcnl0.

SEGUND,\; Pl'l'\'J .te d<'~H;Slt('. 0:',11 b,111C0 OU üutl':J i.tl,r.i

tuiç.ie~ finanerira. do r.ot ,11 dl' \"0.1 Cl' C.'l'l·l".
pOl\dente ao capi1al exigido raró1 o cnlpr .. '_':)w

diJ.:\t'IltO.

7.4 - Os fina.'nciam~nt~~ coJm os r<lbri.(""HH'~S dl'" eltli.p.:lM,:ntl's
com cstilbele.: i.m~l1t')3 de crédito:> n:1ctol\1).)1 não:< roJ<'I-.j.,
contratadl.:':~ por· pra'!:o superior a 10 (d~:) Jn(,l~ j

7 - ..\ DE:HOXSTR.\Çl.u DE DISP(OXIllILID,\UÍ:: D6 Rl:cn~s('s nX\~i;Ii:IR05 PODE
Ri sr.a n:rn, D.\ sr..:;rrXTF: FüR~.\;

vcis;

10 - DISPQSrçÕES FD!US

9 - PKOGRAX.\ÇÃO

-:0 ;~=~d:d :'J~~;:rf ,,~~~: 5~J:" ~~r:m ~ ~ o;~~~md: :., ~~ i n :a.;fJ~. p;:
c~ d, e e f J(4 § tI? do rtrti.G~l 16, dO" f('''::,ulillwntll d".:. Ser
;iç;s de j{~diodifu3ão. eom a rc.jilç~O' .que Uh' fc'! jJ..b pe
lo Deeret-o n~ l?1.S37, de 25' de ou~ubrt:< de [lJas·

8.1

10.1. ~ A ;u;eit<l.ç~od,\;' l'n'p<lstar. não:; ir:.plic31·'~ na obri..:;'lt0~·ic~

~:~~s~~ ~~1:~~:~~i~~~~~~~;;'\~~~~.:~;'{'s:~()c~:el~~~~:'t~~:r ~~~
C':'rtunic<tç~:;~. nc.:; termo" d~ 2rêir:;o 12 dto R€,~uInmC?}1l:Cl

dC'.:. S~rV'iço5 de' p.adiodlfu:HlU, ';en qye ,l~ , pr('lpOtlC'ntGf;

t.el1'hlul direito' 2 qualquer rcr::la.IDaç2.(' Qlj Ll"ldO'lli:açz'".

10.1 _ (I~ dOCUMento:; ..lev€'r~(> r.C'1" a'Pri:'S('lltn.:\.;:o"õ. pre-fe!"("nçi<ll::w~

ti.', em orig-lnai~ ll?!.,ivL·is. f~i:llltildH d 'I""'I'r,~Juç.i:" f(·t'~2

t.í r. ica, dC'sJ.' que 11:1 c~p ia" ~'ê' j.H:l "ut c:nt ie'"Jd.l S ('. 1("; i:-

9.1.2 _ respeito ~s diferenciações rt'J;ionai-5 d.,1 cul'tu~i1

brasileira, procurando rclaci~'n,;-t<ts 0::1:1 ~e,:! pro-

:':: !'1;i;:;:~;;;;;::;;:;;!;;;:::: ;;;:~::~~~~

9.1 - I'ara efeito dc preenchimento dos ir.cn~ 7' c ,'3 ,;lç- "n.:::l';<) V.
conf:tantc do'itc:tl .lnt.erior. a l'rL>pOnC'lr,8:

consideril-Ildo o interesse nacional c ~ tinaliJ<ldc cdu':(l~i
Vil C cultural do serviço de.radi~difusão dC\"lrá "t:,bl)r,l,
seus proll;rarr.ao; inforrnolt-i~'o.. , ed']C;l.l;i_.'Io.s (e .\0) Vi.Vê'). b,~,'l

.comll do public'idade cORcrcial c o s.:::t:viçe- notici.o~.;l. (].('
forma a. ci.:·ntribui[" para (l de:.õcnVt::'lVJ.nento .LI }Iaçdo. o1tr,:~

vês dn ilperfc;ço"'mento intee.ral do homem bra..:;ilct ri:'.
ob~ervand(). entre 'outros, os seguintes critérios:

9.1.1 - pl·cfcrência. iL te~;J.S. autcn:s e int~rprctcs n"cio~

nais, a fim de in,=cn'tiV<1r a criat.ivi,tade j('l hOrll'('"\
brilsilciro c o descn'lolviLnent.o d<1'i ("r.,prC';,13 rr'~cl.::

toras l1a:::ionai3, eor.l a consequcntc: 'll:lplio,;.io ·do

tlercildo de trabalhe ligado a todas as o.tivid.ldc:;;
artistic<l.<;;

do

7.1.1 -·Qll~l1·il' o cJpital zoci.al Ja .:ntidade f('[" i.,-:u.ll ou
'!:up~ri"l' <'lO v;\lor do c,lpit:ll nlil\i.m~' cxi~i.dC' para
o empred'ndit:',enttJ e esti'o'';:l'" tot<llr.tent~ int~Gr.1Ii:::a

do ou 1)I'l'v15t<l, no-!i ato~ c.'n~titutj,yo!;. a intl:'~r;

1i:::aç50 até a data de entrada em ftllle l,on'<l:I\'nto 01;
..'~ taç.iu;

7.1.1.1 - prova d~ dcp~sie.o. c.~ h,lnco ou

instituição fin.Jncell'a,. de. no l':l{ni'lIlo.
)"0'7: (cinqul'nt-l p':.>r C'~'nt.») do v<JIC'1' <:01"
respcndcnto:: ao capit.l1 F.'xie;ido para· Q.

empreendil:lento;

OElSERV.\Ç:\O: Se- a entidade pêlrticip;:;r de rlo1.:is de
IJm F.dit.ll d.ever.;, p<lril cadu' um dcl.~s. ap-re~ellt:lr',

alét'l de depó3ito de 5i:yr, (cinqucnt." por o::enT.o) do
~ilpitill. minuta de .ait~raç3:'c doz:o.tc:> constituti
vo::; ond~ conste o allmento <1" CApital SQçi<:tl de

~:~~o: ::;~~ç~: ;;:~~~~i~~~;mo eX~fidu 141l-·~ cllda

7.1.2 - r;j~andl:' o capit<li social f.)l· inferior .H' <:api-:::al
minimo <.l:(it;ido para o c"prc~l1dimct\to (lU for íl':lJal
ou 3upc.rior. m.ls. n~o ,;,o"t h-er totalr::cntc irlt'~J;rali

:'.ado. nCI:I prc:vi5ta' a ,;ua. intce;r81iz.tç-ão ;;t~ a di3.:
tll 0.0 inicio de funeio-nar.lcnt" da cstaçãOl

7·1.~.1.- prova dc.drpó;;itc. Cr.l banco ou
in'ititl.'içiio finanC'coirn, dc-, no mínimo.
50% (cinqoentil por cento) do t'_1IoC' cor
respondente ao capital (l~(i~"i.d.:l p.)t"a e
cmpreend 1.'llcn'to i

7·1.2.1 - ~~~:n=;·~~;;i,o d~u d~;P~:~~~~~:a.~~ d;i~:~=
Ci.lI:ICnt~. f.:ita atl·a~·és· de dacum<'IlT~s
f~'rnccirl(':4 p"'las in~titui.;';c-s pr';prla~;

ou de t;ina.né'ia"olcntü concedido pelo f,l
Dl'iColrrtL' dI'': rq\l irllrn..... ntC'·;, l1l' fOt"õhl .;1
C~lIflpll,tar ,\ \,;;1"1' ,'I.. ~dpltill mcn,~i\'n.1Jo

::c:~b:t::_::~t::i::~i ::: ::~~~a";.Ú'i
7.2 "::"~m do O"tid.,d::::::::;,:::"::o:mi od':'~~.
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Senhor secretário-C"..eral,

Me - DENTEL

PROCESSO N9 29000.005920;88-20

cláusul~ Terceirc. - Os obj>õtivos ~:r:rrressos da. Socj.edade e lie aco;:
do eom O Clue ãispõe O artigo 3 Q ,. do ])ecrcto nl:! 52.795, ã.c 3~ de
Outubro d.e J.963y oue :im;i;i.~ o B.e.ll:1..Üamento do Serriço de :aad.iodi
1'UBão,cerâo a divÚlge.ção de pro&I"~S de cará:te::, eãuc~:tiVOt cu.ltü
reJ.., informativo e recreativo, promovendo, ao mesmo tempo, c pu :
bllc:idade comercie.). para a suportação dos enca::::"gos ua eapresa e e
"na. necessária expansão.

C~lÚmule. 9un.rtn - J~ Soci.cde.dc é cOZl.st;i1õui.d.a pare. ter vigênoia pO:::'
prazo inaeterminad.o e suns ativ:i.dades terão inicio a partir de
~5/09/BB.

ClI{!J6U.1..4 §JtJ.UJ't"&.-l SOCHl~ S€ c01lfl'rG~h, fi.):' !:ieuS OLr.e~1i
.aem:t~.. :::o:J.C~ coti~t~, c. ~s.c (;feil1/L:" ~ua.J.~\.:C::' ::J.1ÕCl':'Ç-E.O T.~

~~:~~;~~~~~:~p~~~st6;;~;;~'~ ~k~~~~;~~ ,:::~~g~~~~:.~:~, ~(':";ti~::~, ~
CJ.é.\Wul~ Senil - l~s cot~ :reprc"'<ml:c.tivi3.!: cio a3:Pitc..l Soei"''' ,t ,':.i.~, \

'tO~2J.i.do.d.e, pertencer5.õ, ,se=lJre, r; br:::'sileiro~ natos e sco .;... ..; ~ nlt
ve:Ls e ~c~~~onáveis, direta ou inà..i,retc:!ler..te, e e~tr;:.nta· .~. e::'
pe.1I0as ;JU1:").Q:Le~; Co 6~" ..

CláusnJ.a Sétima - A Sooiedade S6 (\D::'it;8. a obElerva.r, COr:l. rig i t!J~.... ~
88 :i:m]:Joe, as JJeis, Decreto~, :ae~;uli'l!!!.entos, ?or1;<:!.ria,s e guni t)eç~ecJ.
sõ•• ou de.3pacb.os cm:?Ilndos do ~~ni~;;ério dcs COI:ltmicc.~õcs e ....e,.§f~~
dmn&iB. órgãos Eu"oorõ.inedos, vigen1es ou e vigir'e referentes o. ~s

lação de radiodi:fusô.o sonora em Cl:ra1.j -

c~áuntil~, O:i:ts.va - !. Sociedade SE> compromete a. mantor em seu.qlWi1ro 1\
fie funciollhios um. :C:ÚJ:lero I!Únim.o de dois terços de e!Ilpregados brasi-i
leiros natos;

CJ.áusu16 nona - A Sociedade não pC'.ierá e::r.ecutar serviços, neo deter
concessoes ou permissões de radj ooif'usão sonora no ?e.ís, cléZJ. dos
:ti%Ii'tes f'UadCls c prev:i.s'tO!:l no !l.ri igo 1.2 do Decrrl'to--Lei n~ 236, de
:j!S de :fevereiro de 1.967;

CJ.8usu12. ;écima - J.. SociedniLe 5~r2 a.dm:inis~de. pelo sócio J01..:mn:;
.l.IiV:::S ~:ElG!O, na. função de Sóc:1o-Jerente, cabondo-J.he -torios os pode
reI! de ãêtiíiiíisuação J.egal. e a flUe: representação em Juizo 'ou i'ore. 
dele, eom:ç'lê"tindo-1hc aindll n. llS~i...,a:t1ll"2. de 'todos os pa.:P1ho, tituJ.o13
• dOCtmento.s relativos &s gestões sociais e comerciais u2. ezpresE. \
peJ.o aue .lhe é d:isnensads. a 'pre2tt::-~ão de cauções" .sendo Que a inves
ti.dnrâ no cargo comente poderá oc~er npóo o DOU. nome ter oido' apro
'\'340 peJ.o Uini.sté=io des ÇoJJlUIlioàc-õesj -

C1Ê.uslil1! Déc:U!lB. Prbe::j.ra. - o SÓOi~ Â~atraõ.or te:ré. direi:to a. UT.l2. •

re'tirada Iil!ma:ll o. titulo de :Pró-..La'tlO:rO, de :lCordo com os limi:tcE: de
'terminados pelo regu1emento do ImposiJo de nenÕB., a ij.gurar ~ eMa ;;
xerc:íc.io que será levado, e. õ.ébito :ia e.on"ta d.e Despesas. Gere.is de. fi!-.Ciáusule Déc~ Se.t'"'.mde. - O uso dE. denominação Social, nos tenoos àe. .I

Clr..usu1B, Dt\cine. 6.este ins'trumen1.o, é vcdfldo em fiençan, ava:ls e o~
'tras atos de favor es1ira:ohos aos interesses da Soc:i.ede.d.e;

Clausula nlicine. Tercei-n<. -.,A.s C0'tée BOC:iAiS não ;pod~ão ser cedidas' I
a 'toroe:Lr.'os; estra:chos E. .8oeieã,Ei.de, Se.Iil o ccmccnti.cento expresso d05

idemais sócios e da Bu:tori.zaçâo n:rávia do I:linistér:LO das ComUDiceçõe
_, pe:r~ esse fjJ!1, o sóc:io-:r-etixe.utü deverá oO!!l.onicar D. sue :r-esoJ.ução
à an:tidade~ :Em. qutJJ.oucr even'tu1C.1üade, os sócios r.emanescentefl terão,
bel:1p~ 8 prei"erénciã ne a.q,tisiç.Ê;.o J.es co"tB.s do sécio ran:rante;

Cláu.oula Décima guarta - FaJ.oCeDdc· um dOG eóoids, ou. se tOX'IlEndo in,
1:erdito, a Socied.arie não Be diss.olvere l prosseguindo com. os rmnanf:ls-·
centl8c,. cabendo soe .herdcU'oB ou raprcooutan:tes lcgo.:i.s do sócio inJ.e·
c1110 oli :interdito' o çap:i.taJ. e os l\lCroo e.purados no Último belBl490 ! j
prOTBdo, ou, em nOTO b,2J.anço especiaJ.men1õ's J.evm,.a.d,o, DO ocorrido o
ta1.ttCimeD'to ou intCJ:'d:igão ~epoj,D de Qeis meeco da aprovação 40 Bâl.ea:
ç:o J.JmaJ.. 00 1J.averes, assiJrl. apura,óos, serao pagos em. vinte llBrcelas,
igu;a:ia: Ir 1J11C8ssivas, devendo a p.r:tmeira. ser pege. seis meoeD ,.epó!!l t:J.

dn:ta d& aprovação do!:! ei:tados h!:l.vêI"cc. O Capi'tal SocisJ. ser!::. reduzi
do :proporci-o~entet n'lmce. :i.nfe~ior Dooe limi:tes fiXados na aecisão
n2 21/63, do entã.o qOTITEL, publi-ee:1n no D.O.U. de 24/01/64. Se,

~~i:~~:~~g~~~mo;ji~~~~~~:~:~~g~~~~:;#:~~~~
alJ:-~Ci.açãD do :anisterio dr..ü aonuniC~ç.DeS ~, tendo a.ele o. tU'" ,. xl? ::
c&o préV'i:::' 'OoderIÍ integrar o -;:u.c.ã=o SocilD. e o seu conse \'tlõ: ~~: -
~u:i.V~C:lto'na Junta Comercial. do ::staõo de Goié8j' ,l;

Cláusu:la. DéciJ:na Quinta - Os lucros .apurnãos em. :BcJ.Zl:::lÇO ..'>nu'"
tlis1:õri.buidos entre 013 aóc:i.oD proporcione.lDlente ao nÚe.ero de
que stio detentores, depoi.s de õ.eã.U2~da, pre~~e~te, a
cia eQ.ui.....aJ.ente a 5% (cinco por cen"Go) do lucro J..:Lqw..do para
tituição de um ~unã.~o de :;iesCI:l"'Va até Que etmje. a 20% (vinte po_ n-
'to) ao Ca'Di'tal. Soci2J.i lI.

Cláusula :êiéciJna Se%tc. - :Para o exercício das funções de ad.ti1inistraã.o~
e procurador de. cntid.W;e serão br~lleixos n8.t~s e a. sue. .iuvestid~a.•
no cargo BOmeIlte poo.e.ra ocorrer epos havereI'l BJ,do aprovaa.os pelo Iéí.JJj,;

~ériG dn.s Comun:iceçõesj

Cl~ul.a. Décima. sét~ - .A 3l de nezembro de caaa ano levc.n:tr::.r-zo-lÍ
um B:iLanco Geral An.ual dns at:i.v:idc.des da eo.presa.. C ;sBJ.enço l.nuaJ. le
vará. n e.ssina:'tIIrB de todQs ,os sópios e será acon:.panJ1ado do ertrato d2.

~:r~o dt~~:S~~:d:~adO~ forem Prajn:i.:;:oo 00 mesmos serão· supo:::-tf:
aos pelos sócios em pertes proporcionais ao número de cotl:'S de qt1e
000 detento:res; ~ .
cláustU.2. nécirrm Ditllvc, - Pico. eJ.c:i:to, deso.e ja, com renuncl.f:t a l!UfÜ
Duer outro, por l'JUi!.is pr:i.v:U.egiado ~ue seja, o :foro de. sede da. Socie
dade pua dirimir queisquer ãissiltios l!u.e, eve.]]:tur:.J.lncn~~, "'i~nl1am . ti.

eurgir entre J!lS. P?I,1>es ccmtre:t~'t;cs; , _. .,. , . _
cláusulp- nécim:'l Hona. - Os casos oI!:.issos nr;:ste. Con'trtl"to SO:3.âL, gOra0

e .':'dos llelos clisposi"t:i.vos do Decreto n" 3.708, de 20 ~e ;]::m.eJ.ro de
~.~9, a cu.ja fiel Ob$ervênc~m., D?~ oomo d.aa demais clE.'.1Sule.s d~5te
compromisso, se ob1:'ige:m os soeias. . .

':E :por estuem justOg e contra:ta!l0s, ~S:tIl'lll o IC'eseD.-:e
OOD.'trs.to SociaJ. em. três rias ô.e iguzl teor e 1'orma, na prescnçe. nu

~esteEll.J!lh.as de. Le:i.. G' • - • ai 1.5 de sc:tc:nõ:ro de ~9B.8

~J&-"~~ .~ .fpdz-. 6-eLa

/

~ •J.i'ii3s lEJ,roY.1O~ ~ l3-'4UlD5/.. LOl?ZS i

J.ssina:tura em nome da. entidade:
';" 510. ·-L~DJ,.:&;~QJ

JOA ~ ill.IWilíO~
Só .io-Gerente. /

pl'azo

do

Rondt'nia10·3·1 -:o~o~s;:~; ~ t~;i::a ~~n~:~ p~C:C ~~~::~~ .
çi;:o da,!; capitais do .. cit;ldo~ EstaJ~'.<;.

pod(!rá <;['r de até 30 di.l'i. Do critério
DENTEL.

10.4 _ O llinistro de Estado das Comunicil-;ões pO'der1Í ilutC'l"iza.
a' juntada de docurnent<)S ao procc!:so dns proponEntes
d,eterminar seu rcestudo. •

co~'t'g,A"'O 1joctt.t..

7aEVl~;:O t-rBERAt. LTl'A. ~"'.'

O"'1"()t

.r0:-QE: :kLV!:5 lt1.:'"Ul\'JO - oras.:tletto, deBqw..'toito, M'!9 ario, ... t:f4' ~ ..
e domici'liado eJõl Go:r.fu1:J.e., à Avem.á.a IJ n 2 506, Setor OfilEiõe ":po:hf~e

de. Oe:rteirn. de Identidade. n R 2'1 ..1.57 - 2a. via, expebde. p '% ~ "
-teria do. SBgur~9a Pública a.o Zst'ado de GO:iás, em 16/J.O/73, 1i!P".
n2. 002..703.421.-58 e T:L"tUlo na Zlê:ito:= nS! 4.2)6.210-90, da ~r.. Zona,
:L34-&-.. S~çãot •

l.i!I!.T.1. 3ÀHBOSA LOJ?:E:S - brullei.=a,. sol1;eire., radilllist8: e .Pu.b1.ici'iaí
rie., res;Lde.:l.te e domcili.c.d~ em Goiânia, à. Avenida Go:i.& D~ 756 _,5-2
l'.nõ:er, e.p"to. 52, .Ccn-;ro, ports.d.or& da. Certeira de Idetlt:i.d~e nº
2l0.723. 2a. na, e~eãiê.a. :pela Secret2rie. a&. Seguxenç& PUbliea do
Estaã.o a.Goi.ás, em· 1.6/05/84, Ó.:F.F .. ·nll 070.578.901.-25 e TftuJ.o de
Eleit:or nR 6.692.,4.:1.0. da. ~::La• .z~, 59111.. Seção,

o processo foi examinado vela Di:retoda :Reçl0 

na1 do "DENTEL em Gol ânia (despacho de fln. 30 Q pare 

cer nQ 001/89, fls. 31 a 60 e pêla Divisio de Radiodifu

cio deste: Dopa.rtament'o (Informa.çno RAD n9 88/89). eonat!!,

tando-se que as entidades sunrame~tionadas atende:z:lUll aos

prc!l!lUpostOl:l do Edj.1:;'!l, a exceção da SUDESTE COMUN'IC1>.ÇÃO

R!DIO E TELE'VISXO LTDA. por não hawr o,prcscntado docu 

nento algum além dó requêrimento, aJ?F.!sar de notificada ~

través do ofício n9 1,.607/GNA04 de 24.11.88 (AR:30.11.-SB;

Processo nQ 29109 .OOO!)51/S8).

Ante o exposto, está o pro't'i!\;scifi~_;"

di~ões. de ser submeti.do 'ã consideração d~t~; 1&:; -:
Presidente da República. 10-" .:t·... J

Bra!lília, j~ de~ de 1989 "'eG'"''

ROBERTO Jlre 00 TES DE SOUZA
Direj~~~ <lI do DENTE L

10.3 _ Constatada (alta ou lllcorreçã0 [Ido JOCUlll.t'llt<lçilf,J que aco~

panh;l ;'\ propc5ta. o DE~TEL p."jcrá con~cdcl" uni prJ.l:" de
até 15 dias à proponente p!lr<1. supri-la.

A) TELEvrS1'i.o LIBEPJI.L LTOA.

B) SUDESTE COMUNICA('ÃO pl\DJ:o E TELEUISÃQ L'l'Dll..

ct RADIODIFUSÃO E COP!UNI.:AÇÃO IRJ40S AVJES LTOJI,

D) TV UOVA LTDA.

E) TELEVISÃO PIRATININGA r~TDi\.

F) TV CANlIL 9- S~M E IMlI.GEH 01'1. COIWNIC/l.Ç1\O LTDA

G) RAOIO E TELEVISÃO DE tTBERLtNDIA LTDA.

H) TELEVIS}\O PLAN1\LTQ CENTRAL LTDA.

I) CmlSORCIO DE EMPM:S1\S DE RADIODIFUSi'i.O E NO 

'IteIAS DO ESTADO - CEmm.

01) RADIODIFUSXO GQYANA, LTDA.

K) REDIS SUL GOI1lNA DE RÂDIO E TELEVISXO LTDA.

CONS~IT'OD:í. entre si e na Iilelhor iorm:a. de dirCÜÇl, Sociedade COlllt:!:rci
ll1. por cotas da responsabilidade limitwa, cujos negócios serão regi
doe ;pelas cléusulas c cqnrlições a: sabe=-: -

Cláusula hi!nei~a - J. Sociedade ê.enomiJJ.e:r-se-á Tn.t.""7IS.!O il]3E:"~
~ c 'tere como finalidade P.. eJ:ecu.çâo ne servJ.ços ae rridioaJ:.::r\iSaO
lImm:."&, de son~ c :iJ:Lo.gens e scu.s serviçol': correle:tos ttis como: ser
nço especial de :músioa :f'uneioDeJ., repetição ou retl"::mmn:i.ssM de
80119 ou sine.is de iTIL.':1{;ert1. e som. de raã.iod:i:fl,lEâo, CaI::: :finalidades edu
cn'tivli'.S, cuJ.turc.is c iDi'ormativ&3, c1vi.c~, e pe:trióiti.cas l bem como
a expJ.cração cc~rc-jeJ. do c:uprocndjJnonto, mcri:i.ontc o. obtenç.ão do
Governo Feàe=-&J.. a.-e concessão ou permissão, nesta ou ou'tras 1.ocaJ.:i.d.e.
des, tudo ne acordo eOI! a legislação regedor.e. da me:térin. :A sede, ~
Ee'te.beleciment'o e 1'ôro na. Avenida Goi.ás, 3].5" seles 802;806, as: an
dI!l:r, Centro, !:dif'icio Itamare:ti - Goiênia-G-c.

Clluso.ãa 5c.mnd~ - O Capi'tü Socít!J.-é lie JZ$ J2.720.0~O,OO (doze oi
lhoe:=:, ~eteceutos e vinte ~ cr~s.ã.~'p), e.:i:tiaido em 12.720.000, (á.É

.::a.~e:,G:~;~~~Eee=;;~~t: :~e~;Sc~~~i:"a~~a:~)
nesta aa~a, como Ele segue.:
11) JOAQDTI: .J"IiVZS L:ARnillO 6.360 ..000 cotz.!3 ••• CZ$ 6.,360 ..000,00
b) ~TL :Bl..?.il08A 1,0..:':2.5 6.360 ..00D ~01;&.<; czt 6. i60 ..000.00

TO~..u.: ••••• ' ... _12.720.000 cot:~ CZ$J..2..720 ..000,00
§::,1I) li responsabflidede dos sócios ~, :0.2. :fo:r:zna üa lee;:isleç2.o em
vigor, J..i.m:Ltede. 2. :u:1por't5ne:ia -tO't1ll do an.pi."tc.l Soo1.aJ...

ASSlmTO: Trata Cl :çJrêsente procê5so do Edital nQ 246/88,

para. outorga de serviço do radiodi fusão de sons e imn 

gens (TV), na cidade de Catalão, Estado de Goiãs.

ESTUDO'

SIN~TICO: No prazo estipulado. acorreram ao chamado as

seguintes entidades:
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te':

&b.i~o.

CLÃUSULA PRIMEIRA - AUMENTO ·D& ·CAPITAL

Alt ...ra a cliLu.ula Segunda do Contrato~primitivo"que plllua i!L ter a .c

guintl-' r.4açÃo: "O Capital So~i.al é de CZ$ 3.B.l60.ÔOO,OO- (trint.'l e oito

milbõe•• cento n~a mil cruzados) dividido em 38·.lli~.OOO (trinta c

oi~o .iolhõe..~ cento e aeCllllnt:a.m!l) cotar: de CZ$ 1,00 (um cruzado) cada

.ub.crit.... integ-ril.li-z.IIIdllS -em moeda corrente do Pa1s. ue$t~ Jata.

VALOR CZ$

9.000.000,00

9.000.000,00

18.000.000,00

~
9.000.000

9.000~OOO

18.000.000

'"'J
cLáUSULl\ VI - Na s.imples divergência administr<it:1va, as

. . dúvidõls sociais ::lerlio dirimidas' ~rajudi
cüi.1nlente, por. árbitros em número ímpar, loJuvõldosi&l pelo;

sócios.

CLÂUSur~A IV -,O pra:!:O de duração da Sociedade será por

• . tempo indeterminado, podendo esta ser dis

~olvida a qualqul:'r época O'om o consentilr.ento de .óciO!': qti:'

representem a raaioria do capital social, desde 'que sejam

observado.. , quando" da sua diss01Ui;ão, os preceitos da le

gislação específica. -
I

'0

CL~USULl\. V - Ocorrendo dissolucão amigável da io~.üerJ.i'1.de,

os sócios que representem a mtli~r.in: do, ca

p~~tll social indicarão, dentre os cotistas, aqu~íc-que irã

cuidar da liquidação da cnt~dade.

c O TIS TAS:

I - JOS~ ALVES F:I:LHO ••••••••••

2 - ILDETE IAv!l:tIA ALVES ES'I'E\lES~ •

TOTU••••••••••

CLAusuLA. XII! '-. As cotas em '1Ue se dividb o capitl11 SE

elal são nominatlvas e indlvisíveis, e

para cada uma delas a Sociedade reconhece apenas um úni.co
proprietário: .

CLAUSOLA XIII - A Sociedade é constitulda excluZ!vllrne.!!

te de bra1iileir.os.

b) _ os restant95 50\ (cingO,iI3!nta "por ~ento),

que intcgr.:lli2:ar~o o c~Pital .so~I.,~l, 1'1-0

prazo de 18a (cento e oitenta) 4>1?s, a

cont.ar da data dtl publicação, n~iãrio/

OflcJ.al da união, de ato do Poder Públ!

co Concedente que atribua ã Sociedade

concess~o ou permissoi"o de serviço de r~

diodifusâo.

.a) _ 50% lcinqtl.enta. por cento) ,··ou sé~.::l., cz$
9.000.000,00 (nove milhões .de· ci:~zadOS):,

no ato da assinatura· do presentt}nst:r.!!

mento; e,

CLl'iJJSULA XIV· - Esta Entidade, observados os critérios

de nccessidll.de, interesse ou conveniência

própria, ou para dar cumprimento à· dctarminactio ClTM-'o1a do

CLAUSULA X _ A responsabilidade' doIS sócios, noa "termos

do art. 29·.!!! fine do Decreto n9 3.708, de

10 de janeiro de 1919, é limit:ada à .impOrt:ância toul .fio

~p1ta1. .001&1.,

CLIIUSULA XI - As cot•• repr...nt.Uvas do. Cffi"'f,lid'

::to.,.
Hão inalicnáveis c inca~cionâveis, direta adir; Q •

tc. a estrangeiros ou pessoas jurí.dicas, depe;i end :OqyP,l• ~<r

quer a;lteração contrõ!tual, astl-il\\ como qualquer tra ~~

eia ~c cot;to, de prévia autorização do Minist.ério d "'cÇ9't'

municações.

cIJ;.USULA IX' _ A subscrição e integralização dó capital

60ci111' dar':'Gc-á @m moeda c:o~rente naci~

na.l, da seguinte forma:

CT...Au'SULA. III - O Foro da S~ciedade será o da -Comarca de

~EtJt:ado de Goiãs, q~c,f!ca el~j'
to com excluoâo de qualquer outro. seja qU~l~ f~r 'o domtC:!
lio das. partes,. por mais especial ç~ prlvii"egiado que s;;

ja, p<:l.t'a conhe.cer e decidir em prin-.elra .instância ' toda~

as questões judiciClis que lhe· forlilm proposta's funda
m~nto neste contrato socia.l. -

CLÃUSUL.\ VII - 1\ Soci@dadl:'! não será dissolvida., nem en

trará em li';I'.iid~Il:5.0 em caso de morte, r;
"tirada, falêneia, inso1vênciü, interdição,. incapacidade de

finitiva ou inabilitac50' de gualque~ do~ sócios, dl!vend~
6s sócios remanescentes proceder a um balanço goraI na 8,2

c'iedadc no prtlzo de 60 {ser::;gl<'_nta} dias da ,lata do evento,

e os haveres a~Urad~G ze~ão p~gos ao cõ~juge ~~tite

ou ao herdeiro do socio falecido. ou ãO s:x:io que/se f~i~ar,

ou aos representant.e.!; legais do sóc,io que ~dec ~ ')3,i4:

falido, insolvente. interdit.')~ incapi:l.z ou ini:l.bilit :rr
forme mais adiante indicadQ. <t.r;:o_,.~~.~<t;

CL1\USULll. 'VIII - O capital social rerã de C1.$ 18.000,000.00

(dezoito milhões de cruzados), represe!!.

tO'ldo por 18.000.000 (dezoito rnllhõl'!s) de cotas de Cz$ 1,1'10

(hum cruzado) cada uma, ficando assim constituído seu qu~

dro societiirio ~

Telltemunh'as:'

~.40 boA~ lLfaMll A BARBOSA tOPES

'Goiâni., ~O dI!! setembro de 1985

19.080.000 cotas CZ$l9.0"80.000.00

19.080.0"00 cotaR C2.H9.080.0OC,OO

38a60.000 cotu CZ$3B.160.000,'OO

A.cinatura em nome da entidade:

~El.EVISÃO LIBERAL UDA. ~

. - ~ ~'""'~\/!

JOA IM ALVES MARINHO

;19) A rr;sponsabilidllde ·dÕA AOCl.OI" 'é. TIa. forma da legi.lação 'em vigcor. I!

mitads ã importância total do C.pital Social.

Ct!U5ULA. SEGUNDA - As clâ·usul .... s não ilJ.clmç"dall pel. pre.ente alteração

~.ont:rat:ul"ll fic:a.tl. inalterndâs.

E por est:nrel!l justoS" e contratados, :u:cinam o precentt.:

inctr!1c~c.to em 3 (trê:li) vi.!'. ... de igUAL ceDr,' nÂ preaenç"'- dAS t~sterounhAA

cIJi.USULA II _ A .socicqade terá sua sede na Ruil. pou~o Al

'to, 340, 19 andar - ,Campinas - Go_iânla-Go,

podendo a critério de sócios representando 2/3 (dois te,E.

ços) do capit.:ll soci.11 e mediante p.révia autori7.ação do

Poder público ConcedGnte, Instalar, man~u~ ".~t:.1ngUir

filiais, sucursal!;, agêncitls ~/ou esc~itó~em ql.ltl. _.~
parte do territóri~ n~oional, respeitad~s as prel;c ~ç1
legais. podenrlc: destacar, do capi~al social as . 0o.c~.

ne_cessárias para csse fim.

CLA.USULA 1 ...- A Sociedade girará sob a denomina~o social

de R1\.DIODIFl}S:\O E cm.mNlcAç1'l.a nu-11\oS AL1JlSS

L'I'DA. e terã como principal ebjet:"ivo a inst:àl'!i<;ão'7'f1' exe~

ção de serViço; de radiodifusão sonõra. ou ;de. so~ c im~
gcns e de TVA _ Televlt::;ã~ por Assina-t.u:r:a. J~i'-l,:(s ~erv~:os.

afIns ou cor.rel<itos, t~is como serviço eSp'ecial 'c;):ll!. nus..!.

~a :funcional: repetição ou retransmi.ssão de sons. ou s!

nais de sons e imagens de radiodifusão. sempre com final!.

"~des educativas .. culturais e infor~ativa.s, cívicafl e p~

'trióticas. bem como a exploração d~ 'concessão ou permissão,
nesta ou' em o~tras localidades~ tudo de acordo com a lo!:.

gislaçiio que rege o serviço.

2 #. ALTERAÇÃO DO COllTRATO SOCLAL

t-E;LI:.VISÃO LIBERAL LTDA·,

JOAQUIM ALVES MARINHO - brll. ... i.1eiro. deaquit:'dO. "au~o: á'1Y'~'.(!t'l::r
~ident~ e dO'micili;r.do .-,m Goiâni.a.. ã Avenida D n9. 506. Setor Oes j.~rt.i
dor da Cartf'.Í-ra de ldl!Jntidade 09 2-1.157 - ~a. v~n. exp!'!dida pl':l ."@,,~.. "

ria da Segurança Publica dtt fl,,;tado d .. GDiis,'elD 16JIU/7J. C.F.F. n

70:>.421-68 e Trtulo de Eleitor n9 -4,.2.36.210-90, d:L lll.-Zona.l:34~.Seção. e

MARTA 'BARBOSA LOPES - brasileira, solteira. radialit:ta 11'.: p~

bticitiria. rellidenr:.-: e domiciliada em Coiânia, 4 Avenida GoiÃs n9 75'6:

59 andar. apto. 52, Centro, po~tadora da. C.!H"teira de Ide.ncidnde 09 210.

723, 2a. via. expedida pela Secretaria da Sl!gurllnçll Pública do Estado de

GaiÃs. co 16/05/84. c.p.r. ·09 0"10.578.QOl-25 e Titulo dê- Eleitor n9 6.692,

410, da la. Zona, 59&•.Seção. únicos l'IõcÍ'OG da TELEVrSÃ~ LIlIERAL L'IDA ••

Il.tabelecida nesta C"p,ital. conforme r.gilltro na Junta Comercial do E!:t!

da de Goiás, Ilob o 09 S22.~071301.1. de 2.0/09/88. resolvem. de comum aco!

do, alterar lleU Contra.to social confor-:ae B.S clãu8ull'u: e condiçõel; seguin-

::-------
AADIODIFUSÂO " COMUNIC~Ç~~ ~~ES~',Til(.,

C O N T R A TOS O C A L l":'J

~. <t..
JOst ALVES FILHO, bragllel.ro, casado, C _

ciante, residente e domiciliado na Rua Ctl.,;.

deal cagliori.l 148 - são pilUlo_S~, cédulll de

idemtidade .n9 4.946.G53-SSP/SP c inscrij:.o no

CPF sob o n9 18.6.603.128-72; Il:.DETE LAV1NIA

ALVES ESTEVEs,.·brasileira~ casada, d0...:r~àr. r~

sidente e domiCilii1d<:t na Rua Card.eal ·'I:<191i2

'~i, 145-·- são paulo~SP, cédula de identidade

n9 4.311.023-SSp/SP e Inscrita no CPF ,sob o

119564.017.108-10, por es.te instrumento pa!.

t:icular de Contrato Socia!-, ajustam e conv.e,!l

6ionam 11 constituii;ão de uma_ S,ociedade por

co't.as de Responsabilidade Lirai tada, 'lua se

regerá pela legislação que regula os ~iQ:ls

de raàiodifusão \tig::nte C sob '-az--cl~~sui~s e·

. condicões' seguintes;

eono •••egue;

a). JOAQUIH ALVES' MARINHO

b) H,A.R.l'A lIA1SOSA 'tOPES

'rO'rI..I5; •••••••
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poder público Concedente, poderá, ap5s 11 convocação de que'

trata a cláusula XXIX e por deliberação 'derifó~iosl que". r!.'

prl!scntem a maIoria,'do capital l;ocÚal, tran,S'~~rrn~:?-se em

outro tipo jurídico de sociedade; ade51uado ij. 'exe(;:,\-!çã.,Q do

aervlço de radiodifus,io. ~

cLAUSUL1\ XV _ A responsabilidade ê a ?r.lent~çit0intele~

tual e admlnhtrativa... da ~~~~5a~ca;~erão

somente a brasileiros natos. ~ Q:l

·-I::~~ -
cLAUSUr..A XVI - Os administradores. da Entidade serão br,!1

. slleiros natos e a 'investidura nos cargos

.~nte poderá ocorrer após h~verel\l.sido aprovado I' pelo

Ministério das COlllunicat;ÕeR.

cLAUSULA XVII _ O quaé!ro de funcionários será fo~ de, \

no.rn!n1mo, de 2/3 (dois terços) de tr!.

balhadores brasileiros, e semente esses poder~o exercer 06 .

cargos de redatorcts, locutora. e encarregados das instaI!

l;õe. elétricas. _

cLAUSULA XVIII - ~. Sociedade será odmini.tr0('Aõ reus

. ~'-= __ I
cotiBtll.s, sob a denominação que lhes couber, ~rva ..."'Ct.
'diaposto na cláusula XVI do presente instrurnen~o, .~"\
competf!l em conjunto ou isoladamente, o uso da dcno in~.J.

social e a representação ativa ou p,atlsiva, judicia ~!3.~
t.rajudici~l da sociedade, a eles cabendo, quando na r .!.
s'lnta~ão legal, as atribuições e os poderes que a lei c0!l.

fere aos .dirigentes de sociedades por éotas de Responsab!

lidade Llm:L tada o

cLAUSULA XXIII - Qualq.ucr cessão e transferência de c,2.

tas do capi tal social dependerá do e.!.j
preaso con!:êntimcnto do.!> cotistas, os quais terão direi.

to de preferincit! para aquisição, sempre na proporção da;

coto. que possuirem, excetuando-so a cessã? d;;ÃPara

:::::::a~a::I::::i:a::C ::~::t:::a::

V

::

ã

;:~::de~~;-.
uigir o direito de prefarênci.:t. O sôcio que d~ejar r~"'~
rar_se da sociedade, ou vender parte de suas cotas, d ~!:!.~""

ri oferecê-:-Ia., por escrito, aos de'mais sócios, que te· fl
90 (noventa) dias para se pronunciarem, a partir da apur_

çio do valor de mercado, valor do patrlmônio e valor da

_arca, referente a participação do sócio retirante, sendo

que o valor das cotas será apurado através de laudo per,!

clal, a ser realizado por peritos indicados pela Socied!!,

de ou pelo sócio inte,ressado e pelo sócio retirante. D~

corrido esse prazo, sem que a preferência haja sido excr

cida por qualquer dos de~ais sócios, poderá ~ sácio VE'ndê:

. la a terceiros, nas mesmas condicões de .prcQ? oferecido

aos parceiros cot.istas, preço este que ·deverá ser sempre

tomado como base :minJ.tna. p(l,ra. a venda..

CL~USULA XXIV - Enquanto a Sociedade não for. conccsDi2'

nnia ou permissionária dos serviços de

radlodifusão, os sócios poderão ceder par~ê ~~â t
c
;t.al1d:! I

de de suas cotas a estranhos, merliant.. o consentimehl::.o de

aócios que representem mais da metade, do ca.pital ~~~ci~,
procedendo-se a competente ';'lteraçio cDntra:ual, ~Idp.:pe!!

dentemente de prévia autorização do MiniGtêrio ~.:lS Comi.m,!

caçõoG.

CLJiUSULA XXVIII - As deci~?es que· impliquem altBF.3cão

deste contrato social resultam de..J vo
O':'"'
c:>tos representando a mtiioria do capital social. ,:

\:"'.1 pJ;.

CrJiPSULà XXIX - Para a~ decisões de que trata:.i-cl~5~
la anterior, os sócios ser~o convocados

por meio da cart.a com aviso de recebimento, por edita.1 p~

blic,ado no Diário· Oficia1. do Estado ou em jornal de gran

do circulação. Esta convocação. dQverá ser feita por duas

vezes, por ~m dos meios citados, constando da mes:a, além

da ordem, do Dia, o dia, q local e a hora da sess~oo

·c~USULA XXVII - O cánjuge sobreVivo ou o herdeiro noti.

fic~rã, por escrito, ã. Sociedade, no

decorrer dos 30 (trinta) dias da abertura da sucessão, se

deseja ou não, participar da sooiedade. Até que se ultime

no processo de inventár:ioo a partilha· dos bens deixados p~

lo "da cujus", incumbirá ao invcnt.3riant~, P~~-ª-._ toqos 0.13

fins legais, a representação ativa e passiva.dos i'Ót.eres

sados perante a Sociedade, mediante a autori:!:a~50 ~ ~2.
der Público Concedente. co 1-.

c.o

b) _ o restante em 12 (doze] meses eM Notas

Promissórias de ~gual valor, com venal

mentos mensais e sucessivos, devidame~

te corrigidar;, venc~nao-se a l~ (primel

ra) 60 (sessenta) dias após o óbito.

cLAUSULA XXV - Se li Sociedade for contemplada CQJlt, autor

ga Ode serviços rle r~di~rlH?I~~O'a ~e. s:

propor executar, e~ta 050 pdderS proceder transferência,

direta ou indi:l:eb, da ~oncessão ou ~ermi~são, durante o

período d~ inatalaç~o da estaç~o c ~?lD nos 05 anos imcdi.,!

tamen~e subseqOentes à data da expediçãC! do certificado

de licença para funcionamento.

cLJ\USULA XXV~ - No catl~ de falec!ni(mto de oécio, a 52
... ciedade continuará se,ndo exercida, aut2.

"ttatici1.ttlentc, entre 08 herdairos e, 08 Dôcios rll!manct'õccnt.es.

No caso de os herdeiros optarem pela n-ao participação na

so·cie;dade, os haveres do falecido, ap~~ado!l.... ~~itor;.

. nomeados I com base ·no valor do patrimônio,~d IJ;Q !l ...

e valor de mercado, serão pagos aos herdeiros a Igu,iQ,te\

forma: ~ ~}

a) _ 10\ (dez por c~nto) em dinheiro, "" ;(.il!I7~
ta) . dias após o falecim~nto. do sócio; e,

c] _ Somente mediante a assinat.ura em conju,!!

to dos.2 (dois) Sócio5-qe~.ntes, a S2,

ciedade poderá:

a) constit.uir procuradores 1 /'

b) ali~nar bens imóveis ou constituir

CJar~ntia. reais sobre os Mffl

cLAUSULA XX' - Os Sócios-Gerentes, depoia de ouvido o Po

der Público Concedente, poderão, em nom;

da Socied~de, 'nom,ear procuradores parll a prática de)tlOs

d. qerinci., ge.tão ad.liniBtrat.iva e orientação i1\t:elcc

t.ua!, adiante in~trUJl'lentoJ?úblico ou particular qUê déf!

na oa re.p.ctivoa podére8, cujo8 mandatos, com prazo de

dura~io deterlllinado, .6 8erÃo out.orgados a brasileir.os n.!

tos.

CLAUSULA XIX '_ são indicados para gerir e administrar a

ent.idade Ol; cotistas JOSE M,VES PILHO e

ILDETE LAVlNIA lI.l.VES ESTEVES, e)(:imido::l de pr~star caução

de qualquer espécie em garantia de suas gesj:oea, respelt~

dali as sCCJUinte9 limitações:

a) _ t vedado a qualquer dos sócios, bem co

mo aos proc~radores constituídoiS, .!>ob P,!.

~a ;e responsabl1idadl! ·,pessoal, u:llJ:.

zar a denominação social em operaçocs,

~egócios ou doc~mcntos de,qu..,lqurr n~t~

reza. estr,mho& ao objetivõ 'soc~al, ,ou

praticar ~tOl'; de liberalidàde ~~ J??SSi!JIl
envolver a responsabilid..,de ~',::U:'.obr!

gações da' socici;lade pa~a com terceiros.

taÚ como fia~ças, avais o~ qua(~~er ms

dal1dade lie garantia; .. ~

bJ _ t vedado a qualquer dos 85~i~S K§tistas

prestar fiancaG, cauç~es,~ avais<Oou e,!!.

dossos- dt! favor, ainda que deles não r,!

sultem obrigações para a Sociedade; .,

cLluSuLfI. XXI - O. raandll.to. dos procuradores ' lqgalmcntc;;

con.tituldo& pllra rl!!present~r·a =i:o~·ied!!."

4e, na m.dida d08 poderl!!s expressos nos respect$Vos' ins

"trUllent.o., l exceção doa outorgados com poder~s da cláus;·

la -ad-judlcia-, ·t~rio vigência por prazo d~t-err:l~dOo -

CLAUSULA XXiI - A tItulo de .E!.2~, OIl:...SõciÃi-Gere!l

,t.s podl!lrão retirll.r menlJalme-ftte'O impor

tlnoia fixa,' 9o'nvencionada entre 015 cotistas, para vigó;

nua d.tenl1n~do"parlcdo, de 'preferência coincidente c~m o

.,ncerr• .Mnto do exerclcio social, dentro dos limites fixa

40. pela leg1.ial;io do Imposto d. Ren~a o -

CLAuSULA XXX - O instrumento 'de alteração contratunl s!::.
rã assinado necessariamente por sócios

cotistas que representem a m1:l.i~r1a do capital socIal. H~

/vendo sócio divergente ou ~usente, constará do~strume.!!

to de alteração essa circunst.ância, para afêi jLqU!j

v~e~to no órgão emlico ~tente e ressalva dos er \rts
CLJ\USULh XXXI - O ~ócio que niio concorda~'lu ;t\:J'\'%f ~:

.alternçSo·"dO contrato sociai m .. a~ i
delIberação de sócios que representem a maioria do "c~~!....,,'l" ,

tal social, manifestada nOS termos das clâusulas anter.2.
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res, poderá optar entre continuar na Entidade modificada,

ou dela retirar-se sem que se dissolva a socit:;dade, rec~

bendo seu capit<:l.l e lucros, di'! conformid.ade com as CláuzE,

las VII o XXXI! deste instrumento.

CLAUSULA XXXII _ O valor das cotas c lucros, bem como

quaisquer outros créditos do sócio r~

tirant.e. falido, insolV'~ntc, interdito, incapaz ou inab,!.

litado, serão p~gos em 12 (doze) prestllCÕCS ne,nsals, ig1JaiS

e sucessivas acrescidas dos juros de 121. (doze. por con'tol

CJ,.1i.USULA XXXIII _ C reconhecido aos sócios que represe,!!.

tem a maioria do C<lr.ita1 social o d!

reito d(~ promover, mediante alteração contr-,~.t1,1.al'la excl.!!

siio de sôcl.o culpado de gra've violacão dos daver!.ê. ass2,

chtivos. ~~

0-:'

cLAusULA.' XXXIV _ Considera-se grave viola.cã9 dóS: dev~

res a~sociativosr para os' efeito!(;. da.
O

cláusula anterior, os seguinte!.'Õ procedimcnto~~ .......
O

19) _ violar t.l.lgUJ(ll1S das estip\1Jaçõ~do c0l!

tr.:lto social r como as d:isC::L~l!Shlas >':I

e XrI,

29) _ faltar por 03 (trê" vezes seguidas,

sem ju::-tificativa por escritor.i~ se§.

sãc:s ap6s a convocação de qUE! trata a

Cliiusula XXIX,

3'9) - decair da confianca dos demais sócios

por insolvabilidadc r fug.:l,ausência pro

longada ou para lugar n~o ~o, peE
pet.racão de crime, má i..a:rde1fi;Uto,
lni~i.z·<;'de, com_os demais~os, fPJ;.fJt;!. ~

caça0 de discordi.:!. entre 45, sr~·.
ligência contj.nuada e out.ros fat: "~'b~~,l
Iogas.

49} - fazer conCOrrência desleal à Sociedade;
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E, por assim ústarem jus.tos ú contra,t~;ios, de>

comum acordo mandaraM datilogro:f;:l;:r o pro:.;cnt~ insi.i::urr.ento

em 05 (cinco) vias de igual bsor e formo"l.. ,no anve~~à àt:< l:!

(C!o7.e) folhas, o qual lido e achodo conforme" assini:1m jU!!

tamcnte com as testemunhas presenciai.,; abalxo, parp... ql1e

produza os ,o).feitos legais. ......,
O
C»

k~ ~M~ Lr'-Ú,'wlos.q;;::==
IL~J!NJt('ALVES ES'.í'EVES

(A SO DA DEl-lDMINAC1i.D SOC:rA1~
I IJ ~o E CO:!1UNICAÇ1i.o IRMJi.OS ALVES LTDA

"""~"",,(,i:;,-F,,,",, efu,.~ 1l..';rJ> Cl,_ '",J;;;~._
OS ALVES FILHO 1:LDE:'TEãiÃVltHA J!.LVE:S ESTEVES

S Ó c j, OS, - G e 'r e n t e 5

RADIODIFuslio E COIIUN'tCACJ(O Im·fÂDS ALVES LT /-::1.-.-\
CONTRATO SOCIAL ":.l \...~,

uso DA nENOIUNACJí.O SOCIl\L

·ruwIODlFUS1I.O E COUUNICAÇ1i.O IRMÃOS ALVES LTDA

DETE ~UIA ALVES E5TEVES
Soci~-Gercnte .

5'0') '- agir ou omitir-5e de tal forma que PO!!

sa colocar a Sociedade em situação de

11eglllidõl.dac, ou que: possa importi:tr in

fração à legislação de. radiodifllSão~

ou não atendimento as exigências formu

ladat; pelo poder Público Concl!!dente; :;,

6.9~· - omitir à Socisdade a prát.ica de. c:dme

ou contravF.!nç~o que o inabilite para a

prática do comérpio.

cL1\USULA xxxv - O exercíciu financeira da Sociedade en

cerrar_se_á a 31 d,e de;ernbro de cada a.~
data em que será levantado o balanço geral,~'-cQrno qe lei,

. sendo que 05 lucros ou prejuízos serão- repartido&.':":' ou su

portados pelol:: cotistas na propor~ão, de sua.s. 'cotdE:
co

cL1iUSUrJl XXXVI - A distribúiç50 dos lucros scr5.O> sempre

sustada quando veriíicar-se a c41ecessi

dade de atender 11 dllspcl:lar: 'inadiáveiS OU- que impl'lqUCIll ~

funcionamento das estacões. ~,.,
éUUSULA XXXVII' _ As delibe:r:i;l;ções' sociais rela~onadas

com alter:actio deste contrato social,
s~rão tQmad~s em nlUnião dos cotistas, corre5pondendo ca

da cota um voto nas decisões coletiva's.

TESTEMUNHAS: 1""\
. -</~. \
H·'LE"iro'NI".E"L'"S"'A"LM"D"'N~JO"R;cG"E'\--

RG. 9 ·647.124

.......2;;·'L"'.,:]·j.%'iiii'i1i'm----~

r\~1;'J,\~ PJRíOl:A~, TiTULOS.
DOC:"T::::rr:::tS : p;:jT?.5T05.

1
<D

~>. J~
co
CO

CLAUSULA XXXVIII - A Sociedade:, por todos os seus cotis

/ tas, se obriga a, cumprir rigorosame;
te as leis, rcgulatt\Qnt-.o5, norm<:i1'l vigentes c r~Coml1ndaçõe-;

que lhe forem .feita.~ pelo Poder Público conce~ r~f.s.
rentes a ré!.diodifusiio. I f ~ h•

CLÂUSUL1\ :XXXIX - A Sooiedade é constituík~.J;.{;:t:'ll n°,;
."'~-~ <>",~",,(

âcterroinado, e o Inicio de suao .,"a1itV1:,.

dad!)5 ocorrerá na data dll asr:;1natura do presente iirç~~]
mento. .~<>., ~le'" ~"/

CIJi.USULA XL _ Os t::ócios cotistas decl<iram que não estão

incursos err. c:t:'irncs previstos em lei que·

irr,pcçarn dc·e:<ercer a atividade mercantiJ_.

CLAUSULA XLI - Os casos nã.o prevü::to5 ne~te contrato s!:!

ela1. serão resolvidos de acordo· com os

disposiU.vos legais que re.gulan o funcionamento das Soci~

dados por Cotas do Responflabilid;:o.oe Lim.itZlda, peIDe quais

a Entidade se regerá e pela legislação que disc:i.plina a

execução dos s.e~viços de r~,diodirusão.

, "ANEXO IV

11.1"·i" 1-'
·~rt ';I;I;"~ r-'i~-- -.~
I
,I 'I.' li, , I DEMOJlSTltAÇAO DE RECURSOS TOC.ICOS

.i I' oi 'f!" i : , 'I' j- ''I 11' ' r I 1',.i';" ,

.- --------- ---------.-
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ANr.:XO IV

RADIODIFUSAO E COMUNrC~1i.o !RM1í.os ALVES \4'bK.

------~
~EMONSTRAÇÂO DE RECURSOS TtlCNICOS

. (Edital n'l 246/88)

- 7S (setenta e cinco) minutos, nal' mesmas condições,
aos sábados e aoa domingos.

Quanto à progrllIllaçiio ao ViVd7'".A. Emissora ACAtará

quê dic:puserem os pO,dereo públicos.

Desta forma" li. Emissora atenderá as estipulações do

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,' i!lDDim como dos art!
gos 1.1 e 16, SS 1'0 e ,!J do Decreto-lei nO 236. t3.ê . 28.02.6'1;'

Portarias HEC!MC nQ 308, de 13.03.79. e nO 568, de 21..10.801

Portaria Me nO 55, de 25.01.7".

teste, peio. Senhor Ministro, o esboQo da proqrllJlA
ção que a RADIODIFUSXO E COMUNICAçAO,'IRM:iOS ALVES LTDA., • com

proinetc_~e a cumprir, caDO venha a Der ~Dco~hida para a execy

ção do serviço li. que se refer~ e~te edital. >

1.2 - Tipo:

.Trnnsmlsso~ de radiodifusão de :sons c imagens,
canal de áudio mono. com r

I - TRANSMISSOR'

1.1 - Fabricante:

LyS ELÊCTRONIC LTDA /

1.3 - MOdelo:

AV - 1 kW-V • /'

2 - SISTEMA IRRADIANTE

2.1 - Fabricante: .

LYS ELECTRONIC I,TDA /'"

2.2 - Tipo:

PAinel de dipolos

2.3 .- Mod.elo; ,

5110 - 02 - 04 - 07' /

ffiJ * * *

}\~}~

P·ROGRAMA·CAo

~" ..~ ''''''-0'
, ~,(o '"

RADronU"us1.o E COMm~ICA~~O IRltlAOS ALVES L'rDA., ~e1i~A '
IIIlEmte constituída .D.i.'!-JQhrMl. ..Qa,leg:;l..slaqão em vigor, com~.:I i
cidade de. Gaiãni('.lõGO, por seu representante legal, abaixo ....

nado, viuando oferecer seus nerviços no c~mpo da ,radiodifusão

promete, ca::soseja' a' .escolhida· 'Para 'a -êXêC:Üt;ÃO do UrVi'ç.o· de

'que "trata .o. :prcseritc· editAl,: a prOduzir' unia pro·gramacão dinâmi

Co'!. e moderna em técnica de radiodifusão, aIlde a nota. dominante

BerÁ a finalidade educativa e cultural do· serviço:

pór Tss'o; e que considl':,randb·o interense nacionll.l" .e

as' finalidades dou ~crvico8 de ~adiodifusão, a Emissora,. obj!,

tivando contribuir para o ~esenvolvimenl:o da Nacão, comprem,!.

te-se. a elaborar !leus program..:ls inf~rmativos; educacionais e

no vivo, bem como a publicidade c_omerc:I.al e o serviço not.ici~

so, através do ape.rfeiçcMncnto do'homem brasileiro. 8eguindo

05 seguintes crité~ios;

a) _ Dará preferência. a temas, autores e intérpretes
nacion3.ü:, incentivando a,criatividade do homem
brasileiro e o dc::>cnvolvimento das empre$3S n~

clonai5, com a conneqf1ente aropli",lC~o do mer;ado
de tro.balho·liqaao a tod.as ",,5 atJ..vJ..~adeB art:l.l'5ti,.
caa;

b) _ Reapeit3.rá 3.8 diferenciacõe's L"egionl'lh da cult,B.
ra. brll.oilcira, procuran~o relacioná-la em seu
próprio contexto;: ,

oi _ Manterã elevado sentid:;:, ético', moral, c!,rlco c
patriótico.; e.

d) -: observará na publicidade, as normas indi!lpcns-ª.
veia à proteção do público .e d.o consumidor, com
fidedignidade d~ fonte de informação do, .fato a,!l
'tna da eniinsS.o das noticias.

-No que tange à publicidl'lde comercial, esta lSt!ri li.m!.

tada l'l um máximo de 25' (vinte e cinco por cento), dIluindo-a

ao longo de nua programa,cão.

Parli o l"lervico noticioso sexá destinado U1I'l mlnimo . de

05\ lcinco por oento) do horÁrio da progrMnaçã~a eIIlissora,

para divulgação de noticias de interesse geral r\\
Quanto à progra!Uação educll.cional. 'a Eml~a c "r~J}-

te-M a dest;nar gratuitamente 5~ autoridaderr ou a ~ell\ i"I~S 1

vezes fizer, para irradiacão de seus programas educacion.:l .4

OS (éinco) horas semllDl1is, assim distribuid1l5.

- 30 (trinta) mInutos dfi! Begund~ .!J 1If'!x:tA-!.ftira, no ho
rár!,o qUê lhes aprouvf'!r, dentro do period? dê fu~'
cion;ynento da Emissora. e,

TV CANAL 9 ~ SOM E ,"AGEH

DA C'OHUIIIl:Ar:AO LTfiA

c O N' ,T It A T O $o O C I A l

VILLHAP. CU'IHAItXU JthIlO"·, brasileiro, ..i•.orcl.~
prel_rlo·•. relfdente e d~fcrJl.dô. e. Goli~I.-Golil...i .... I~ H~ ,
Apert.llenlo ~3; Setor' Oeste. porhdor d. Ciduh d. J.etei1t:1d_d'"h

ot
)fI' ...1

71.107, expe,"da pel~ SClcretaçra de Seguran,. r,úbl'IC~'do E.t.wd~
Golis. e C. r~ F 4 N'! D)5.39D.911-1t9. .

'AU1.0 DE JESUS BORGES. bru r leI'ro, us.do, eco~olll ..

ta, reslde.nte e domIcl1lado·«lJl AnipoTls-GoTis. i "ua Olavo 8atllta.

Q.d. 1 Lt ... - hlrro e..t~Stl. port.dor doi Cé~ula de Identldade' Hf

236.201, exp@:óld .. pela Sec.retarra de Segurança. Pública do Estado de
Roli•• e C. P., F. li! O"1.818.D81~lt·9.

, Cons~1tuefll

entre .1, e na .elhor for.1I de dlrefto, ·socledada co

••rcr.11 por cotas de respon·ubrJld... de IImltad., cujos ,.egáclos '
gestio serio r ...gfdo. pelas cl.iusulas e 'condIções, a sabcn

CLAUSULA " - A Sociedade gir. 50b a. deno'lllinaç.io de TV CANAL 9 - SOR

E """GEH DA COHUUICAÇX·O LTOA. e terá coma prlncrp.t obJIl"to .. In.t.

I_çio Il Ilxploraçio a. execu,io. dos serviços dll. ra.dlodlfusio sonora,

e de lons e I••gens - .I'JUS s.rvlços· .nn' ou correlatol, tais COIIO

servIço especlal d« nlUslc. funclon.l; repetl·çio ou rlltranutlssio de·

sons ou s(nals de I••ge. li! SOIll de' radrodtfusio; 'i d05 '5.e.rvlços 11: _

radlocham.da e .tlvldades correlat.' - C;Oll final1d.des educ.tfv.s ,

culturais e Tnfo~matrvu. cTvlcas • -p_t..r1õt(c.ê, beM como. explora

çiõ. comerehl do e_.pre.~drlllen'to••e.dr.nte • obtençio' do Governo r."':
der.1 de conces$io ou pendssio, nesta ou em ~.u.t·ras loc.Jld.del ,

tud~ de .cordo COM a leglSlaÇã"D e.specifrca regedora da Ift"tida.

CLAUSUlA ti -.A Socled.de te .. sue s~d.· e local·.de estúdio. Alamed.

Corcovado· sln - Horro doHendanha. Jardllll Petrõ.polls. em Golinh

fioli•• e podendo abrir fllhls. eserTtõrlos. 'uc.urs.f. li! agêncl.1 ••

todG terrItório n.clon.l. li! Se_,ire que assl. lhe. convhr _ per.ltl

re. a h-gtsh,io especfflc. 60. servlços de rad·fodlfulio, .

CL~USUl'" fll ""! FIca crl.do u•• filiai e. AnipolJs, tst.do de Goli.·,

i, .... Engenh«lro Portel. n' %22, 12" and.r, Sal. 1201. c.o. c.plt.,l
,"estacado de Cr$ 5.000.000 (cinco .lIhões d. cruulro.s). .

CLAUSULA IV - O Foro do presente contrato ii o d. cc*arca de Coti"l.
Gol •• , que frc. eleito com e,l(clusio de qualquer outro p.ra c1lrl
.Ir as queStões rIIIu1tante d.lte contrato.

tlAUSUl" V - O InTelo d••ilvld.de se dará .pó. a con . ssão do

~ d.s C·ollllmlc.c;iies. t~-"'I'<"",~;:. ;"l~~

CLAUSULA VI .. o prazo da dunçio da loc;fed .. de i po -:. t l ~~..
do. ob~ernn!lo-se qu.wndo d. sua dluolut-io. OI pre.· '. ""1" ,!, '. _"

c·Tflc.. ' , ...::}a.l."

tUUSUlA VII - A Socied.de, por todos' 01 ...,tI... cott.ta.s ~br1·.... ;f,~
cUllllprlr. rlgorosa.ente.. tod.s •••.~lel •• re~u'a.ePtol • 'f:\~ruço
,.nu;s o.. 'que venh.!I. _ vEgof.r •. 't"efenntai i exacuçio dli' ••rvlço .a -

r.dlndlfusio.

Cl'USllLA VIII - li c.ptt.1 socla1 I: d. Cr$ "'.OOD .. OOO (Olt,nt•.•1 ..

Ihõu de cruzelrol), rapr~s~r1,.do~por 80.0DO.D.00 de cot.. d. Cr$ 1,"

·(hUM cruzeiro), e flce •• t:f!i, dhtrl6uldo:. .
.) Ao sã·clo VILL"A" GUI"AIt~ES JOWIOk, 72:.000.00.0 d.

cot.J ,de -Cr$ 1,00 (hu. cruzei ro), C.H u•• no,

lor tot~~ eI. Cr$ 71 .. 000.DDO (Setenta. doh .1-

ih"!: de eruz.rros);:

'l Ao .~~;o ;AUlO Df JESUS IORGf:S o [l~ÓOOGO" 4e c;c;t.!,

IÍIG Cr$ ~,fltl (I~u. cruzei ro~ ~ e.~. "118 ',,,ío ... Io~_ to .:
• u~ 4- Ct'~ ....00;... (Olto·.~ thÕOS. .~ cr~""r•• j ~
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:~.rT;]!!

':\~6flü.(jOD~IJO

<'!.tlO o OÇ'i27,92

:; ~O[!O~ OCI,)V O,).

:::GO~000

-lM'.9.Q
::;DD~080

gP[.:'~~;'.f .
l,i.!J,:'.",~i~R 2i]P';""F;?!;::: .)DlUOE

CL1\IJSULA tTJ:I.,.. A sociedadc,por todor: 013 seus cotistas abriga-se u CI,llU -1
prir,rigorosamente,toàas as leistregular.l!:ntolS c in::truçoes \-:~.. gcnt':'o_o~1 '.
que vénharn a vigorar ,referente.s a exe.cuç,ao do scrv:l.ÇO de ra~cdiftl::;DO, )
sendo qUf: os seus administradores d~verao ser bras:l.lE:iros n"-'. <:'09 c ,::U::: I

suas investiduras nos cargos somente ocorrerão após hav<:Jrcm 3iélo uprO
vados pelo Ministério das comuniCaçÕE'_5.

o l>U1:é!<-n'to ~e c,",pital que to"t:J1izou. o~ oc.nt:::.nte q~ldr tlc"i

C::t J.150.000,oo (X;:-lôris i.:ilhor;"s 3ai;~cc:otos e c"1no'o~n'tt! .![::U*n.l~n3 ~Cl)

ssrÁ ãistrlbu:ldo ~08 cotitiltna e :C'l"tlpo:'ç-ão ~e cada um. no ct.l"t'li.~l uCJ
:S,.r,p:rê::lH. _--::-.

. ..-:::::::: "..,-----.'1'·
{) eo.jJit.al S03ru ÜJ..'.,.ididO t.lrt {\.oc;aBB;fc.:~r~.~~J.c.;r'1J~s Ú\q)f'D~ "O

~'"" .~ .. _ _ " ,';"7'··"--\t"l\JJ'.J"~ ··1·~"'·''-'
~I? ~b'-O:l: de ~~~S .iO~ uD (J):é)_B .cTU~·'~Qo~, e..í"iJr-rwufi6 ,'!li::::~riblJidug\t:ll-;;~~Q

~•.:'! .n(~,;:,'lo::::: C"Grtistcc da =c!';"'l.:~DtE:: F.':lr.~:L~"~,~,~;~~""~l
E; ~ v. o:',;; ;z' j .o o .. c.

Ü ,:o:.~l::!.'t.,t.i /lo ct"l-'i.t62 S!;'=~ :;:'~uJ.:'sc;;-i;:. '~I ~ij}'1.':~r:..';'uli:..'-'~ir..,

Cs,ç· :'.ütJrl~ODúl0fJ tD:",j$ ~i.l1::lo~::;; '113 .;:ruz;':'é.?~G) ']C::::,';;'" uu"L~ <:<s ~Ü2,:',2

,~·ü::::-"'D~;ç. d.o JJi'li~ '3 Ç;z[' ':;Lo150.00Q: O:) {El.-lE CLD.:l:r:- !::~:';":'r.·C.C'"r";·,c.'Õ'. ç; ',:: ~i'l

':::~;Q::'~~ C:':!i2 '::!"'lt.:::.dos) x,õ:.,,"i;'lTI';J.;:!::; I}ll: li)/o9/aa~ .t·:I':",r:;JÚo 83 '.";:':J:;i:: '.i"';)~

cl21~r: ::i_'tJí?:lt"').-i">:'J2S~ '-

z; p.Xt" ,~I;: ,,õ:01o,,.:;:;:.'1' 2'.:st0:3 :;. CO!:\'(;:r-':!"d-.e::l OZ~ 1 ~,v:'-i:.:.:'Õ:! ~::._~

<) oc::c,iu<'."!l:: ,iV.:''&5:!!.·,'":,<;e c>::./!i :: fdue.s) 't;~C"i;~):iju.i1be[".~ o- :;.:n:"1;::3';;-E:·(O iDs-'-,rI~ ~,

:,:·.(?!::!to .,:'n t)~', ('~~-,-,'i';lj "7iE:::l iio';!.,iet1l'lJ. 'l;~D-!:ii i'orm~~ cÚJ>rj_§"<-,_:,,_do Q '-;t;~:,.:g6

i"":~()ltJsnt3 8J:l "GôdO!:l 03' Z'~UB ·::;eZ'.e.t'.JSg

E por estarem justos e r::ontratado$,assinarn l) preEento ins
trumento em 04. (quatro)vias de igual teor e forroarjunt<ltt.ent~ com duê',!';'
testcrnunh<ls,permanacendo inalteradas'as demais cláusulas nãc' conn:2ri!2J
das por este dispositivo lcgal_ '

Goiânia, (Go) • 25 de Março de 1;966

, ~~
Wl', 11,l..l'"': Gunu'F.7,!:s JUJ\'IOP., b:::-t:si1.~iro,divc..rc:inào, rfl!:J,!"et:.h:!·l.C' •

ri)~~~eIl~lJmjCiliE1,QO e:-IlI J,nr.poJ.i!!-Goi6s à raa I-,trt,oJ.(""'·'u '"

GUE"n;~,Ç}d,. ~4 Lt. ,24 - DattrO JWa.iA~, por't;wlor do. c;cirlb QCJ

::iüentiCI5de nS! 7J.!J.07,oT.p;,HUda j:lele Sec:ret,éXi~ d~ S(;~r:,nçc. I

P.2l:>l;!;:,5; do Zs~~nl}o dl:l. GC-iB.!l,CP.? D35.)90.911-4Si~

PJ,(lLO DE JT.5US ~O~~ brõ:lsiJ-eixo,~l'.!:gr.tioteconomi!Jt:lI:-C'zi1~·!I"t::-.

~~~o ett )..Dó':poJ.i::~Goil.s·, i; riJ.B O~I:.;O :S~d;;i3t~"Q:! .. 01. 9

Lt, 04, 1i~L-ro :3"tj5t"'JPl)rt~dorda ceBu1.r:. de idcnt;idR: "" n:.:.~

n~ro 236.20t,Bxpedii1.a pelu 3ec:-e"t:u-iA de Sl:':f,ftn"'::rn;e Fublicc

do Sstt!1.o de: GO~-iS,B cPP z:.2 04~.82ô.O.9-J.-e9,só~iM C,:;;:~,:.::r;.;:I

't~13 à.n 6ociedati.e qu~ Gire sob 2 ,deno~i.!J.!IçaO 'do "~V C/.1UI; 9

SOM' E TIlAG:E:fú D.i COJr.:'lmICAÇ1.0 IDDl.." icom st>de r- .n:;,~:1tl CCoro~

'Vudo B/n~~nOrTO do IlgnrlaM:tl ,Jardib :P~t:r-~p?1i.e -elC Goi5r.'ii 

Goião a filial ex;. hápoli<!-GoiBS" 8 rua.. :E!lgcMciro r.:.;:-iela

.na 222 _ :l22 BIJdnr ItlDlll :l201.J'{:~DtrorcD~ cCon~reio E"'=:':I:11. ~

ouivado DEl Junta' Comerc.ial.· do ES"tDd.O d~ G-.oi!'í:s sob o ;<)ü' s:eDo

:.52 ..2 .. 001..373'9.1. , 52.9,0016607.2 en~11./01./85fC 52.$760çe·q

... 17/04185.
n.eo'-v&;;) de. e!l~ ncôrdO al:terer a eJ.áusula OITAVL do CQD:'cutQ 00 ...

.oi!!l , qu~ pP.fl:sará'a tq::- e s!Jt;tlintl:l rScãeçiío:

c:r..(USlJT~ VIII _ O capitfl.l &o~:it'll de CzS 250.000fOO'I{Ir:.z~l:ltos <'J. C:iTh=

;;::;~ruz"';i(3),?<:lCSI! pare Czf 4.00C'.OOD,OO (Q"<letro J':-iJ.bClD..'."l .'.in

D:~..n.",ao.); prlJVl'!lni~Jlte de a.u=t~nto de 'o"f'pital..

ÃSSINlI.TURA COME~CIAL POR QUEM DE DIRET'J'D

3 - DO ACRtSCIM.O- li. zociedllde J;"esolve criar a. cláusula XXI no ct;.."'lb:'ato SD~

<:1a1 com a seguinte J:edaçao:

CIJiU5ULA XXI De conllm acôrdo entre as partes,fica estabelec-.ldo él1tr.E'
OS soc:io~,a pro:ibiÇão de avalisar,afiançar ou abon;,t.r,m8smo e.:rr. c<u:5.tcr~

ptlssoal.

1 - DA P.ET1TICl\ÇÃQ- A reda'Eão dada il cláusula VII na "'1tc~ação <o~n'",.,C""]
ret.roc1tada,rcferc-se <!. cláusula VI!! rlo contrato oJ:;"lginal;qu8
do cap:5.tal social.

2 - DA AL'I'ERAÇ.~Q-A socicd<:1de :!:e~olvc alterar a ;redação dada a cl1u~ulu VIr
no contrat.o or:iglnal,p.:::::::sando a vigorar da seguinte forma:

E IHMEH DA COHU~~O L~

-" MI !;:iJ-,c!'"b
~fD D üiJS BORGEIS

DIRETOR V.

,TV CANA L , - !;CH

CLAUSULA XIX - O eX~r(;relo social colncldl,rã com Q anQ cfvIJ, ó!!O fim

do qual será levantado o l;Jali!nç.o geral di! sodedade, CCTi\O de leI, sen

do qu~, os lucros ou prejuTzos st!rão repartidos ou suportados polos s~
ol~s n~'\propot"ção'de su~t eot:!s-.

CLAUsULA XX .. o~ ca"o~ nia prevli:tos- no pres..nte eontrato !:et'S,o;) reso1

vldos dft Rcordo com os dt!'.po!iItrvo!i 'Ieg~is que Tegulá~ o fun.,:ton .. men:"

to, d.1S- soetf'.dade!ô por cota=: ,rfe rc!:pbnsabilidólde 1Imrt.ad:l t pelos qu~ls
• '.&~cIedilld~ se.n-eger.ii .. e Se.9~~do .a legIs1"açio que disclp11na a ex.ecu

ç-io do serviço de ró'ldiodlfusão.

CLAUSULA IX - o eapli:at 1'H::lcial serã í"!tt.gralrzado em !\locdo eorrente 

do PIlh. SOt no attJ da uslnatura do contra-to ~ $0% en '15/06/85.

CLÀU5ULI\ X - A responsa!Jiliclade dos ~õc.los nos terrn.os do artigo Z.~
fln.l do Decreto. n! 3.708, d@ 10 de Janeiro de '1.919. é Hmttõ)ld~ ã I!!,

portinel.:t total do ~apltl!l sCci.l. .

CLAusULA XI - As cotu repruentatlvas d~ capftal so~lal !lio lnÕllien!~

vels " (ncauclonáveIs ,direta ou lr'diret:l..1'IIente a estrangeirc!> ou pess,2, ~
•• Jurrdlcas, d.pen~ene:to qualqu.r 1I1ter.w.çi'o contratual, assIm como t,2

ti.. tran5fer;ncl~ de cotas. de prêvfa .u~ort%:õ!J!tio do poder concedente.·

CLM:USULA xrl. - A 'socfedllt1e ser'; lIc1mCn'lJ::tradll .por .!!JJ,.tlA~-li...:![

~ ..o qual ser. conf'e.ddo, para esse fim. Q5 pode.re~ de DIRETOR sll
~ funçio em que defenderá 'os .lnteresses da s.;;iedõJde e;;

h.lIo ou fon d.h.

ClAUSIJLA XIII - O Diretor Superlntendertte. pod.r~r•• n-0II8 d. ãocll!laã

dll, nomear procurador p~ra represent.i--l0 em todos os .t'os de ~nteres

.~ d. sociedade, devendo, ne$sc e:-aso, ser SOlicItado para tal designa
çm,prévl .. , autorfzação do GOVerno Federal. -

Cl#;USULA XIV ... E cXpreS!õ<lmll!nte vetado '.aos Gerentes c aos dema 1$ só-

cios, que pO!\.lOõ1m Ingressar nl:l socled<lde, utrllz.1lrl!!rn-se da denominaçi_o

.sacraI, em negócIos, ou documento!;, de qU<llquer natureza, alheIos illOS

flni so~hh, essllll como av:II(:r.ar ou aTtançar, elr\ nome da sociedade,
obrrgaçoes de tll!rcelros.

CLAUSULA ~ - Some'ntc o lO'óclo ou sôclDs, represent ... ndo ..,_,<lIÇJ·(lli~·d~!: .~,

~m poderes pl adqulll r, vender,- nlpot~car o~.~-"r ;~~. ~~nl1i;'''(,{J;,
por qUlllquer forma, bens imóvel5.da sociedade. i ': ~~\ ~\}:'i' IR
CLAUS'ULA XVI - A trtulo'~e pro hbere, C> DIretor P~d:Y~~/'; r~;f· ':;
•• I,mente Ul':\óJ. qtl.1ntl õl cujo va ',Of" 5~l""á flx,~do de aOrnum ~c::Ao co l~s~~ ~
cios, • qual será levada 11 debito da conta tlupesas Gerats, de t,,:2"l',_- j
,los limItes permItIdos 'peJa 1eglsl"çio em vIgor. ~ .. "~"

CLAUSULA XVII .. A~ coe'as sio l,Ivretnenu traMferf"lets entre 05 cotis

tu, dudc 'que hllja autorizaçio do!ó Poderes pübl1cqs. o pre:ço de cada

cot_, nt~~te C<l$O, não ultrapillSSIHá o re~iU1tlldo da dlv1s~o do III:.1VO H

quldo apurado M3 bahnço. -

ClAusifLJ\ .xVI J I - o~ ::õçlos poderio ceder parte ou a totalidade de_

suas cotas 3 e!>tranho!õ, mediante o con!>entImento'de sócios que repre

sentem mars d.f metade do capitil1 social, desde que. autorizado pelo P,,2

der eoncedente.

GolQ"n(,ll (GD~.f 19, de dezembro de 1.981,

OIItETOR SUPERINTEnOENTE..

E por'lls$l~ estarem Justos I!! contr<lt;1;dos~ .mandarem d,!.

,tllografa ... o pr~sente Tn$trumento, em !J {quatro) vIas de Igual teor

• fOl""r.1l1. o qual li~tJ e. aehado conforme, õ1sslnam jont<'lmente cem as te!.

te~unha!ô" a <tudo presente.
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Coiânic; 11 de J':;:.rço de J.~98E. Testemunhas:

--;-~'

;~;IDtÓ~~i~~i~~-~:iR:~:Sg 1.) ~__

ASSIhJ.7't'P..t COlSHOIAL PCR Q1JE!l DE DIREITO:

• !f\~ ':/JU1L· 9 - SOll E TIL.~Gm Dl. Cc.k1JT;!:;AC'].O ld'Dj.
\l.:""--,"'i,,~v"..q, .

i±Lii~L.\P.J-ES .nmroÉ

2.) _

DEHON5TRAÇAo DE RECURSOS: T~crUCD5

2 _ TRANSMISSOR AUXILIf'R

1 - TRANSMISSOR~ "

'.2 - tipo e/ou modelo: 4:< DOC-S

1
. f2'IJV""v' .Yv,/.,;--

2.2 - tipo elou modelo: RTV_250_A'

3, - SISTEMA~

3.1 _ fabricante: ENTEG - Eng l de Telecomunicações e ElctrOnic8

de Goiás Ltda..

1 .2 .. tipo e/~u modelo: RTV-1000-A /'

1.1 - fabricante: TELAVO - Ind. e Com. de Equipamentos para
TelecorrxJnicaçOes Ltda. /

2.1 _ rabricante: TELMO - Ind. o Com. do Equipamentos para
Telecomunicaçl5es Ltda ..

p,1i1 /1 ~
k1vrjJj

f .1/ V 'I
TV CANAL 9' - SOM E IMAGEM D~ CO~UNIC,A·Ç~A.

QUMTA AL TERAÇ~O DO CONTRATO SOCIAL

Willllar Gul.-adles Júnior, brasileiro, divorcIado; empre
sArIa, residente e domiciliado em Goiânia-GO, 1':1 Rua 14 ntl 95, a
partamento ;50>, Setor Oeste, portador da Cédula de Identidade n2

71.107. expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estedo

de Goiás, c c.p.r, n Q 035.390.911-49; Paul.«:J de Jesus Borges, bra

sileiro, casado. economista, resIdente e domIciliado em Anfjpolis
GoIás, II Rua Olavo Batiste, qd. Dl _ Lt. Oi! - 8airro Batista, po,!.
tDdor da C~dula de Ident;tdade nº 236.201 expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Goiás, e c.P.f. n~ 041.61B.081-49,
s~cIos componentes da sociedade que gira sob a denominaçll.o de

TV Canal 9 - SOlll e Imagell da Comunicaçl'!io Ltrla., com sede ih Alame

de. corcovado, s/n2 - Morro do Hendanho, Jardim Petr6poHs f em
GoHlnia-Golás, e filial em AnápolIs, Estl'ldo de GoIás, li Rua Enge_
nheIro Portela nQ 222, 122 andar, sala 1201 '- Centro, com Contr.f!.

to Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o
nQ 52.2,0043739,1 e S2.9,OOHí607,2 em 11101lBS,resolvem de comum
acordo alterar o referido Contrato Social, de acordo com as se-;

guintes cHiusulas':

CLAUSULA 1 _ Retira-se da sociedade, pagos e satisfeitos todos
seus ,haveres e interesses, pelo presente instrumento, o s6clo:
WILLMAR GUIMARnES JlíNIOR, Que possui inteIramente integralizadas

na socied,,!de 360.000 (trezentas e sessenta mil) cotas no valor de

Cz$3. 600'. 000,00 (três milhões e seiscentos mil cruzados) Que cede
e trarlsf~~e li CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMAR~ES, brasileira,

casada, funcionária pLiblic8, residente e domicUiada li Rua 1 "

nR liM. Edr. taln'. apt2 201 _ Go1ãnla_GO, Carteira de Identidade

nSl 773.713 .. 2-, v18, exptldidll. pel'a Secretaria de Segurança PLibl1

cl!l do Estado de Goiás, lO! C.P.F. n~ 169.914.781172.

CLÁUSULA II - Em decordncia da presente alteraçl!o, ficam modi r1
Cáda:!l as Cláusulas VIII e XII do Contrato Social) que passarllo ti

ter a seguinh redaçDo:

CLÃUSULA VIII - O CDpitnl Social será alterado de C1$

4.000.000,00 (quatro milh~es de cruzados) para CZ$15.000.000,O.O

(quinze milhOes de cruzados). O aumento do capital que total1zou

o montante de CzS11.DOD.DOO,OO (onze milhOcs de cru~). ..

distr1buido aos cotistas à· proporç!lo de cada um no -C;p~tal d • ...t;~
presa. ° capital será dividido em· '5.00~.OOO (quinze mllhl:l~ ~~

cotas, cada uma com o valoI' venal de Cz$1,OO (hum cruzado), - ~.!~.,

distrulbuídas entre ~s J;ócios cotistas:

P R O G R A, M A ç A O

o abaixo-assInado, dirigente legalmente respons~Yel pela
TV Canal 9 - SOlII e IlrIagell doa Comunfcaçfto Ltdll., com sede na cidade
de GoUnia, Estado de Golá~, declara que:

o aumento do capital será realizadD e integralizada n~sta datA,e.

Inoeda corrente do País.

~
cleonice l-larl<1 Plrc~ Martins CulmarGes

Paulo de Jesus Borges
TOtAL ••••••••••••••••••••••••••••• :

Nl:l DE COTAS

14.985.000
15.000

15.000.000

VALOR EM tZ$

14.985.000,00

15.000,00

15.000.000,00

Considerando o lntere~se nacional e a finalidade educati
va e cultural dos ~erviços de radlodifust!o, a Emlnsora, caso venh;
deter a outorga para o serYiço de radiodi fusllo de sons e ima~s (TV)

na cidade de CataUo_GO ,compromete-se a elabor<:lr seus programas
informativos) educacionai~ e ao vivo, bem como a publicidade coruer

cial e o serviço noticioso, de forma Q contribuir para o deSer'iY01:
vimento da Nação, atrov6s do aperfeiçoamento integral do homem
brasIleiro, observando entre outr'os, os seguint.e!> critérios:

CLAUSULA XI! _ A socIedade ~erá admini$trada por C1ICon!

cc Horln Pires ~artins Gu'imarl:tes, B qual serli conferido I para 'ess~
fim, os poderes de Diretora sup~rintendentc, funç~o em que defen

derá os interesses da sociedade em juizo ou fora dele.

E por estarem justos e contratados, mand,:,ram datilogra

far o presente instrumento em 04 (quatro) vla.s de Igual teor e
forma, o qual lido e achado conforme, assinam juntamente com as
testemunhas, obrigando-se a cumprI_lO fielmente em tDdos os seus

termos.

ti. - preferêncla a temas, autores e intl!irprctl'!:s nacionais,

a fim de incentivar li e:rist1vidade do homem brosHe!
ro e o desenvolvimento d<ls emp,resas pl'odutoras nacJ'o:

naIs, .com a eonsequente ampllacl::io do mercado de traba
lho ligado la todas ns.atbldndcs artísticas; -

b - respeito 'às dI f'erenc!açOe~ regIonais da cultura brA
sllcira, prOcurAndo rehcioru.!i.laS em seu pr6rp!o con
texto;

Go!Ania, 27 de setembro de 1988.

c - ma~utençtro ·de elevado sentido ''lico, moral, cívico e
potriótlco; e

~~~../-
M =«

Paulo de:uS 8or9l.,,)

d - fidl;!d!gnidade da ronte de !nforma~.lo do rato antes d.

emhsl!lo da noUch e '.observAnc!a, n8 publicidade de
norma~ éticas lndi:5pendvels li. proteçlo do pGbUco
e do consumidor.

- ,),;...J. A programaç§o da em1ssoro devert'i' ateMer .. est -ul_~

do Regulamento dos S~rviços de RBdIodifus§o, auim COIllO 00,) arUgo(;
11 e 16. §§ lQ e 22 -do Decreto·-leI nll 2%, de' 28 de 'lV.reiro d.
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A Entidade obriga-se:

Quanta à publicidade comorcio.l

~oiAnia. 17 de outubro de 1988.

CLKuSULA QUINTA - O geronte po~f~!m8'rift..
soc1cdlldFl, nomufJr procur~~~r'::I_!,o.~.e': prá~icl'l de atoo da :~-", 9

9
,;,c '=, •

f1dmirii~trct.!VI!I 011 Qri~ntl!lçno intelo:tul!ll., dovendo, nestA ~ o 1'1:1 ~it:t
plIn I!l 'dRs1gnr",;é'a, provt~_tl.ut~~%,aç!~_dOI":.C., quando ,!;era t1pro ... o \~~:..".

• prOl/ll do naciool'llldlldo. •
CLÁUSULA s.r::nf.- Ao!> C'Dto~ roprDst\ntl1tive~ do c~I

pite! ~ocial sõtl' inl'lliani:l~.ij;1_q~8-2!-l_iodiE':l'!..!!ment8, b~r.l -coma inca!:!,

cloni"oi5 a AstrangCliros:cu JlBSSOa' j~ridic;;;t;, °dapendendo , q_U~lquOI: 1I1t..,! (

raçii:o t:Ontr-8tual ou 8stattl~rillo de_previ!! enuoo:ie do GO\lf3r~~ .rEld8tal ••.
cL~USULP. SÉTTMA- 11 gerencie da sDI;:H,dtldo !;Brl'l

8KElrc!da sOr.'lente pelo :s~cio: JOS~ VICENTE DE rARH5 FERRARI, quo oa. i~
cumbirn de todas "8 nperaç~~s o rcpres8nt.ar~ tl soci!:!Jdodo Ativtl ~ P8!;1;\,i

va, judicial [l ~xtrajud!C:ialme~.t!._,f;8~d.!'_Er:t:!~tnnt~ vsdndo o ,U."IO em nJt

goela!! estronhos aoa intl'lre5~eS da sot:ledadB. tl!!is como: lUfa!, rinnçe.

endot:!;DD de favar, etc.. . _
, ClíUSULA OITnVf\ ... As quotas MO indivldúrds .,

nBo poderio $or el"ldidao ou tr·ansferide.s :!113m o I3xpro-sso comumtimrmt.o

da outro $~d.o enbonda, tllJl igualdade dI:! condlçõ!!!I. o dir!'lito do prof",!!,

r:l1c1e 1'10 ~ócio qU9 queira adqui:z:l-~~s.
i:L~USULA NONA _ 8~ ftdmlnist-radorBs da l"lntid,s,

de 89rÃo brnnllslro3 natos 11 l'l sua .invBstidurB no cargo D'CI!lOnt.u p~dgr~
rcor~or' após havorem r;1do 1!~::~vfld.DS pelo ministério da~ Icomunicnçot\s.

Cl~U5UlA D~CIMA- Anudlllentll'l -!ler"" loventtldo um

balnnço Gm 31 09 d9%õmbro, cabendo llOS s.';clcs partDD igulIi!l nos 1,!!.

c~tU~ cu'prejuiz~G.. Om S.~CiDS administra"dor.s fe;-;o jus li ~ml!., ra~iradll
11 titulo de pro..LlI.brlrB no VDlor determl.n!",_dn pell!! 1ogil!llaçBo do .l.npo5tn

':o·ANTONIO l CIO SAfE CI'lRNEIRO

..~I~->
JJlpf gCÉNTE: p-r TARJAS' lERfiARI

' ..!natura cD~uei,l: ~ \

CL~USULA 1ERCÚRl'l- Tem por objetive IJ ifl:;tal~

ção 11 bxpll]rnç~o de radlodifl1!!õo flonorn, do som. Q imagj:lns, seu!". SRTtrL

ÇO!l e c\Jrrolatos, tal!'l como: eerviço espBd.~l de músic~ funcional; l'.!
petição ou r8tr<'ln!lr:li8i'l~O dn sons ou sinnic dD imnglln~ e Bora de radfod,i

ru::ã'o, finalidl'!oda 9ducativas, culturais o inrormlltivas, c:fvicBJ!I FI p.!!.

trl~ticas. bem como lII. IIxploraç;o cOr.lBrc:ial do EHrpreerndimonto, modiontc

li obt.enção do Goup.rno Fedoral clt! conc:e!!~:;o ou perf:1i=:s3o, oest.e ou O!!

trll!! ... locolidad(l~, tudo de 3.cordo com e. le,;dslaç;o regadora de r.;atarit!..
CL.(U5UUI DlJl\RTTl - O prl:!zo dD OUr3J;'3o di ~Clci..!;

dadlf :::or-ó por te=:po ind[lt~r-minodo ~fJndD come ini::io da:!!' 1.ltividnds5 13

;'IH,tir cio 20 oe Só'lCr.<Drt ':8 1 .. 986 ;r;",,:,

CLltUSULA Ofl:IMA..PRIMEIRA- D td.ccitllonto du um

dos sócios' n::~ di~s~l\1e'r~ a sochdAdR, IR tltlUS h~veras I'lpuu.das vil'i da

blllcnço qus eu fOvAntará na dltta da 8v8nto, 13DrIl.Q repa:rti~~.s IIn\;ro os

hcrds!ros que podorão sar admitidos na socied""da. ',2
E por Bstl'l.rCIIl 8,rôsim justos B contr,lI:l1dos.. l!.,!

ainclltl o prassnta: I'!M 04 (quctro) vias p~rantl'l a!l tosttllllunhas, abaixo.

Go1.ni., io • Bat~m"ri?' 1, ;88 .J
,.~ .. ':

compromete
vezes
assim

Quanto ?:J.' programoçllo educ~cion~l, ti: Emi~sora

se a destinar gratuitamente, às autoridad?s ou a quem
~herem, para ~ irrlldinçll:o de Seus programas educacionais

distribuidos:

... 75 (setenta e cinco) minutos, nas mesmas condiçties .0$
sábado~ e domIngos.

QUllnto à programaci!io !2.. Y.1::!.9..: o gue disptl~erem o~ p0\t1."~e~
Públicos concedentes. ' ~1"

~·c.·

... '0 (trinta) minutos de segunda a sexta-relra,no hodlrio

que lhes aprover, dentro do período de funcionamento da
ElI:lissoI:a; c' ,

cleon

Qunnto tlO :!'Oerviço I"lnticloso, o. Emissora compromete-se a
desttnar no mínimo 5t Ccinc~toJ·dohôrário de sua'program,!!

Çlo diária para a transmissl'la de scrviç-o noticioso.

b) - a conservar em seus arquivos, por prazo de 60 (ses
senta) dias. devidamente autenticados pel.o .responsá
vel. os textos de toda a programação irradiada, dis
criminados por dia.' horas e minutos, . para serem co!!,

sultados pelo orgão Fiscalizador. quando necesshio.

1'1) - a" limit~-lt li um m~xlmo de 25% (vinte e cinco por
cento) da programaç~~ diária; e

1967j Portada MEC/HC 568, de 21 de outubro de 1980 e ':'ortarla Me
nl:! 55 de 25 de janeiro de 1974, modiflcada pela portaria, Me nQS21

82, de 24 de março de' 1982.

'Desta rorma, Senhor Ministro, promete a TV Canal 9 - So.
e Imagem .da Comunicaçl:io Ltda., caso seja a escolhida para a execu
Cio do serviço de ra.diodifusão proposto no Edital n!ô! 246/88. a pr,2,.
duz!r uma programaçl';lo dinêmiea e moderna em Ucnica de 'radiodi ru
silo, onde 8 nota dominante ser' a finalidade educativa e cultural
do servIço.

T.V. NOVA lIDA

CONTRATO SOCI'Al

l .. V. NDIlA LTDA

ANTONIO dicIfl SAFE CA.RNEIRO, brl3sileiro.~
do, administrador d9 Elmpr~cos. portodOlr do ti
lula da eleitor n Q ~lB6620/J8, CPf ::lob o nO

DD2.195.S01-B2 e cnrhdr3 d~ Identidade sob o

nR S3SS-CRA- 1!1 Regi'eo-Df, resldent,(J ~ domic!

lh,do à SQS-,C4 Bloco .c- Apto 3D2-<~_!:l

:JOst UIC[tHÉ DE FARIAS F[RRARI, br ..... !3i1ciro,

divórciado, sconornlstl'l, cPf nO 105.259.800-59

1!I Csrteil"a dA Idnntidado cob n g 1499- CRE-ll'

HegiKo em 28 .. 08~79, residsoh o._4omicl1iado e
QL 2 ·C:J... S Case 4 ,- lego Sul -lór"j.! .

EDITAL NI! 246/88 - CA.TALÃO.- GO •..
ANEXO IV

DEMÚNSTR!l.GÃO DE REC1)'RSOS TÉCtrICOS

1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL

1.1 - 'f;;j,bricante: TELAV.o- Indl.lstria e ~cm';l'c:lo de Equipamsntos

para Telecomunicações Ltda o

1.2 - tipo c/ou modelo RTIl-1000-h

Tiln, I'lntr. sl, JUlIto 11 contt"atada 11 constItui

'tão d:' uma aoc1:dadtl por quotDe _d~ re~ponsabilidadB limit~~e., quI'! 00

r.g.r. paI•• clausula. ri condiçous 5[lguintos e, Oba ollllsBDD:!'ó, pela I,,!

Qlalaw.D Rsp8ciric8 qUR diSCiplina BB!UI f'arma ~oci8tÂri.:

CLÁUSULA. PRiMEIRA ... A :5ocl:dadg girar' .eab la

dllno.lnaç-Do .DelAl d. T.. V. nOVA LmA. com ndg ••tJt,belec1mento lO foro

na Av.. C~!lh~D Brenco nQ 4044- Gal.erIa 87 - 5.1. ()3 -_ S.. S'UI-GOianifl_
E.tado d. Gol::,,_

Ci.tLrSULÃ SEGlj~ÕA_ o capital .ocll1r.l é de CzS
15..00Ó..OOO,oO (QuInze mUhõ.a du c=ruzedos). dividido rilll 15 .. DüO (Uuinu)

ai1 quotas d. CzS 1 .. 000,00 ( UlII lllil cruzados), cad. uma • sub~cr.tl;etl _

Jnt.gr.al:t.zada... aoed. corrente da pai., neata data, CDmo saQue:

.) ANTONIO lCicIO SAFE CARNEIRO 7.~DD qUOt~8 CZs 7.500.000,0Ül~

'b) :rosto VICENTE DE FARIAS fERRAR! 7.500 o'u~t~-s CZ$ 7;500.000.00 ~ ~
TOTAL••• ,,. 15.000 Quota. l:Z$lS;OOO..OOD,OD

§ lR)- " :r••pons~hilid.dll: 608 .ÓêiD!'> ~, na

ror.a da hgIahção •• vigor. lilllltad•• impcrtãnc1a total. do cllPital
, ••clat.

2 - TRAUSMISSOR AUXILIAR

2.1 :rabrigante: TELAVa - Industria e Comércio- de Equ!pu!Ilenl;o:::J

para Tel~comunicações Ltda.

?:. ~- tipo e/ou modelo: RTV-IOOO_A

3 - SISTEMA IRRADIAlJTE:

3.1 - fabriCante: EIJTEG_ Eng l de Tel.ccon:unlca.ções e Elet;ôut.'JCI

de Goins Ltda.

3.2 - tipo e/O~'modelo: 4x DOC-5

Goiân1a. 14 de outubro de .1. ~88
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C~ÁUSULA

CLÁUSULA 11

~4~<=-·~
, (repre.sent~nte Legal)

Jose Vicente de Farias FerC'ari
Diretor - Ger~nte

o .nbd>c:o_ l!!I!ldn~do. dit'lge.nte legallJl~mto rl'lBpOns;ve! pela~
Novft Ltda•• CDm 86dg ne ciciBde do [joiânie.. E:atado do Golá~. dllclara
que,

Condderllndo O intoI'll:eso nacional c li finalideda IIducotivll. •

cultuZ'o!!l dOB !I~rtflço!l da radiodirusão da SCIUl ti ima.gens (Tlt) nl! c1

dado de C.tolao_ Go, compromete_ao ti nlllboI'lIr seus progrllmlul 1nr:;"r

m.etlI1D,s, edUcacional8.8 ,lia vivo, bem como ti publlcldl'J.dg cOf71lllrcitll .

o a~rviço nO:1c1.050, de rorma ti contrIbuir paI"8 o dG~envol\lime~to da

naçBo, atraves do. aporl".l.çOBlTlllnto intogrel do homem brasllQiro ObSfl!.

vendo entrA Dutroa. 08 e8gUi.i'1t~a critél'io!l: '

lIl. - prorerêncil'l l'l tlllma3, l!I.utarB8 B intérpr13tu!I nlJciann!~, l'l. r11t1
de incentivar·1IJ. cri8~11i.f.dadB do homtlm tirl"ldlBira e o etel"len

volvil1lento das_elllpreSl!s produtorelil I1lJcionaia, com I!l con!l~

qUBnte IlmpUaçl'lo do mercado da trl'.blllho l1gàdo .!I todos e.
Il.tividAdc!I art!~tica.s:

b - r.spdto às dJ.forrmciaçõBtl regionais dc cultura brlH:lilo'irA

procul"ando rslaclon~-lll!l em IlIi8U própio càntext'o;

c - .anut;.nr;io d. elllvedo nntido -ético, moral. olvico a. patri.á
ticD; a

d - rlclGldignidade da fent. dI! inrorml'lção do r.ta ant." dI! ••i.

eãa da not!ch B Ob!lOrVBncia, na publ1eidad. da norme!! eU'"
ca.ll indispllnsávoi.s " proteçii:o do p.Jbllco a do con8U1II1dor.-

A programação da emissora devlH'~ .atender ~lJ eatlpulaçõ.. do R.!.
9uhmonto dos 5arviço!l de Radiodiruaão, .eaeim co"'o dos artigos 11 e

16. §§ 1" 8 2" do Decreto-lei ntl 2'6. do 2â d·s fovQ.to!ro d8 1967; Po!.

taria MEC/Me SiiB, d. 21 ds outubro do 19Bfl • Portaria Me ntl 55 du 25

de Janeiro de,1974. modiricada pe1a'j:lgrt8rh ,Me n Q 52/82, de 24 de I

llIarçD de 1982.•

Ir. Entidede Obriglll-SUI

~uanto à publicidade cOIllRrc:f.al

.) - ft Hmitá-la a um máximo de 25% (vInte 8 cinco J:lDr c~
da progr.emllção dl~r!~; • '

b) - .e con8Brvar om SIIUS ar-quivoa. por prAZO du 60 Ct!lD888ntll)

dIas. devidllmsnte aut.nticedos pelo rtH;pon8;vel,' 05 t6~

tos dll tode a progreml!ç;o irrl'ldiade, discriminados por

dia, hora.8 lJ'l!li~UtOB, para aorem con!lultado8 pelo cJ:"giio
rlecalizadct', Quando n8cRa.~rioa

Uuanto ao sgrv!çQ noticioso, a Cmllle:ora compromet.;"fta 1'1; d8t1tl
na~ no mínimo s,c ( dnca por c8nto) dQ norbrlo,da .ua progremaçiío 

dIJÍria para a tral1slltisa-li"o do. serviço notic:f.o!lo.

Qu.nto • programllic;'o educacional, 11 Emiasora comprometo-ao a

destinar gratuitalllllnte. 8ft autor!dadetl ou li quem !lUll1J VRZU· rizorBm,

para li irradi8ção da 81lU! p:rograrna8 aducBclonaie' ll13sim di!ltr1buido8:

.:. 30 (trInta) ,minutos de aegunda 11 !Illxh-rll11'a, ne 'horárJ:o q~&

lhall IlprOVRr, dentre 'do pu'!odo da funcionllmflnto da Emill!llJl'Il;.
- 75 ( el!t8~h •• cinco) minutoa, nu: mumas condição!! tlQtlI .êáblll

dos Ib dom1ngotla -

Quanto 8 progremacllc .!2 J1vo, o qu. dhpU88UfI 08 PoduQS PJ!
1:111003 concatfeotlla.·

OBste forma, 58nl101' l'ti~1etl'D, promet& a Tlr NOVA LToA., ceM ti.,!

Je li atlcolhlda pl'.ra a 8X8CUÇao do !Serviço de radiodiru!l2D proposto

no Editft1 nJ:l 246/88, a produzir UlI'l.ll. programação dinâmic.Il. Q ..aderne em

técnica de radiodifuaã'o, andei Il noh dc.lnant.. ".rÁ A fIna.lld8de Rdu
,.dfua R cultural da 1It1t'vJ.ça. -

t:e~resid~nc:h'na Rua Tenente COrOTlf!l
Joio CerG1l.1eir~ Neta, 56S, M4ie dI!' Dp.us,
port~dor da Cilduh de Identidade n.
1.61'".667, c><plfdidõl poh SSP-PR. e
,inscrito DO C<'lda~tI'D d. P"5Sail'~ F.1'!õica ..
do H1nisti!orio da Fazend._ sob o 'n.
318.5"82.529-20,OIELAI CARVALHO PEREIRA
bJ'a~i~f'I~i'o, cêliado, Praf4!~sor,
dD.u.c111ado "iI ctdilde dI!;! Bra,.11ia,
Di'!õtrito F",derill, onde teM re5id~nc.ia ·na
SHIS QL lB, CODJ. 3... Can 5. La90 Sul,
port.dor da CRduh de Identidadl! n.
1.909~603, "l<pedid~ pllhl SSP"/. RJ, I!
inscrito no C:oJdilstro de PeIOlSO;tg F.1sica.
do Hini!"tl;l'fQ clii Fõu:enda' ,.ob o fi •.
02B.396.01?-53rRRÉDIIJ TEIXEIRA. DUflRTE ,
brasil.eiro. C:~$ado. Rdvcgado, dO"'iC'iU.4o
•• cid.de d. Goi;l'nia, Etltade.. d. Boi.~~

onde teM residéncià'na Rua 106, n.~ 111,
SlftrQ Sul, portador da C~duh d..
Id~ntidadc n. ~46,\59ó, @'xped.idil pRlil SSP
00, e inscrito .'.no C.dast.r.o dp. Pe!ifiOilS
F1sicas do Minist@rio di1 Fõlzenda sob o n.

~~:t~4~"'f~~:~t.d:~nh~~n5tr~~t~,en~~~o ~;
tato con!itit·ul!fI\, UII1it' I>oci,ediildli! por cotas r

d. Nuôpon'!iitbilidilde .lh'litadd':l que se
reger' plll'lo Del:reto no. 3.70é, de 10 de
Janeiro d. 1919. e' denai& d:i'spo:;;içõ~s

lvgai5 qUe lhe -("oreM apUcavéis. e.
especialMcn-t., plitl-Ui c:ljusul;u; •
condiç::õe,. que. MCltua et rec:iproc:aMl!!nte, ••
outorga" li :aceitnu.

- É C:Q~t;titulda, sob a denoMinllç;io d.
TELEVISAO PIRnPII,INIlA LTDA.. UMa

sociedade por catas, dI! re$ponsabilid:ad. liMitildil, COM 1"01'0
.. lIede JuridiCQS tia Cidõlde de E::atillio-GO, e5til nil Al,lenida
José ffare.lino. n. 1.135.' NossliI Sonhar .. dlf Fi2Iti.fl'IõI. podendo
Ibrir cu fechar 'f'Uiõlis' I! out.ras e,.tab",lesci.~~lltos eM
qualquer partQ do território nilcionill. por iIIt.o de sua
get'~nc:ia ou po'" deliber.u;ia de 'SóciaS' qUIl repre5cnte'" a
",aiaria do clpita1 soc:ial e ap"ov~çio do Poder Pl:,blico
Concedente.

_ A .lôociedÕllde til'" por obJlPto • el<f1cuçlio
dos 5urviços de rõldiodU'us~o .onora ou dI!

1I0ns- R iMagens. aM qudquer ]:oc..Údade do t~~~~:/n -t'i'
na·l. fotl!dhntl! c:oncftssâ-o ou 'per/lli-:;s30 do GOVl!rno~r...

.'
ClRUSUCA 111 - Constituid. por Pro.o de duraç'o d;;t;;r-'

"'-in.ado. a soc:i@dadt! pode ser ,di!iSolvid~ a
qualquer t.eMpo p~lo c:on'5entiM!!1'1to dos 9bc:ios. obset"I,IÕlndc-so
quando d. sua dissolução os pret:l!itos da L~i esp.ec:lfic::a. .

CLÁUSULA IV - O cõlpit.al gaciÕ'll t.otõil#l\ente subscrito •.
int.egt"õlliz~dor neste :ato, P.H flIoed:a lF!9:al

e cot"r'.nt~ da P~J:.s; é de CzS ?2.aoo.Ooo,OO (doze Milhões e
oitocentos !'til t:ruzildo!i) dil,lidido E!'l't 12.800 (doze fl\i1 1i!

oitocentas) cot,a'iJ no valor de CzS 1.000.00 (hutt Mil
cl'uz.dos) cad.. u"'~, »fic» distr.ibu!do ent.re Os súcios da
."guintili for"'õl2

.) _ ao • s6c:1o RICARDO GDHJDE VAz. 7.680 (sete ".n
••isc:entõls e oit.enta) cotas dI! GzS 1.000rOO
(hUM "il c:ruzados), no valor total de Cz'l'
7.660.000.00 (sete 10000lhões e rtl!1s.'5entas •
oitcn~a ,.,U c:ruza[fos); .

b) - ao sOcio DIELAl E::ARlJALHO· PEREIRA. 2.560
(duas #1\11 e quinhentas '~ sessenta)
c:ot.·s de Cz5 1.000,00 (hUM Mil c:ruzõldos). no
valor tot:al de CzS 2.560.000,00 (dois ~lhQes

o 'quinh@ntos /iI ses~entõl Mil cruz~dos),

c) - ao sOda ARÉOIQ. TEIXEIRA DUARTE, 2.560 (duas
Iitll e quintamta5 e se9sent:a) cot.Ui de CzS
1.000,00 (hUM Mil cruzados), no valo~ \ot<l1
de Cd 2.5'60.000,00 (doi~ fIili1hoe~ '"
qulnhent-os e Sl!<Jiltmtil Mil cl'U2ados) j

CLÁUSULA V - A re§ponnbiHd~de de c:adill sbcio na5
obrigaçi5129 itssuMidas pelil sor;iedadtr

.st,j liedhd;a na fcr ..õI da Lei... eX-l,Ii do di'Spcsto no art. 2.,
i_ fin., do Decreto n. 3.708. de 10 de JlIncito de 1919. ,
~"port;lnc:la total do cõapi"t-al soc:ial..

"CLÁUSULA VI '- A ~Qc:ied.i1d·e .. ilIdMin:L.trada pOr UM d~ tõe.us-
.Ocios t:Ot.i5tõl.!Il - o Sór:.i,o-Gerl!nte -

.1.U.o e deMiss11,1el pOto del1beraçio da ,6clos qlJe repre"en
t.", a Maiot"ia de capit.al social, ao qual cDMpete o uso da
d.nodnaç:io 50chl - e a rl!!presant.i'lç~o ativil" põllssivilI da
soc1Ci!dõlde .M .Juizo ou forA (fel".

CLÁUSULA VI I - 05 adMirtÍfitrã~DT'U da 1'ioc:hdadf! ,arrio
brõl&lleil'olii nOites e su .. inv~'lõtiduriil no

c.rgo .pós ao .ntid~de hav@t recfl'bido outorga p .. ra .(!xecutar
••rviço de radiodituliiÍo sOlltlllnte poder. Ocorrel' dopois d.
aprovados pelo poal!t" PlJblico Concedente •.

CLftUSULA 1)0. - Fic:a eleito pill"ll ·0 cargo de 561;io-
Gt!l'ente D c:oti5h RICARDO DOMIOE VAZE

quo ser' e)(llM;do de pr ..~tal" cauç:50 det qUõll.quer e!:lp~c:ie e",
a....ntia d. sua, gestlO.

CLÁUSULA X - R sociedadR tlf'''' obrig.t~rhM.ente' t'epre
••nhd. p~lo j3dc:1o-Il.".-ntel--

TELE1,HSAO PIRRIHTINGA LTDA.
CONTRATO SOClAL

Pelo presente inl!'truMento partic:ular.
RICARDO GOHIDE 'JAZ. bruilairo. separado
Judic:iahtente. II!Mpri!sário. dOMicilhda na
Cidade de C.!1!J.io., E_tado de Gaus. ond. b) _ na!> :iiltOl"o de quitaçio ou e}tonerõç~o.de obri

gações de terceirOS par~ co". a soc1p.dõlde-,
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C~R!1SUlA XI

,
CLRUSULFI, XL 1'"

04>

c) - nos atos de i11ienilç<io de bens iMóveis o'u de
qualquer belll integrado ;;tQ <1tivo pCT'Molnente
da soc:iiE!dade. beM ii5'5i ... na consotituição de
6nus reais $obre os bens ilqui
esp~cif'icõldos; e.

d> - nos ;Itos de c·onstitlJiçiiD de procuT'adorcs.
"!õclIlpre bra!!ileir05 natos, cSPF'cif'icados-05
podere~ conferidos, e o seu tCT"MO, nos

-in51:.rul'Icn+'o'S 1Ie Mêlndato. ~xceto lia
con5tituiç~o de procuradores COM 0$ poderes
da C!áu5ulõl "ad Judiei.". que podcrô1l ser
coni'erido !J,E!M terMo.

"- A socied<lde pagará ao S6cio,Gel'ente UMa
rE>iIIlUnPNIr,i7o ",ensOIl. cujo valor sp.Ni

,ikildo por deci!i,.ão da Rssp./l1bléia Gerill, niio podendo,
~Jltretanto, o s-eu Villor tot<ll eXCiP-der <la liMite M~xi".o

per.dtido pelol le!Jishç~o do r".past.o de Renda p'llrOl dbbHo da
cantil "Despes;!s Gerilis".

CL.RUSUl.R Xl! '- É eltpre!'.'6i1f!\ente ...ed~d~ "utiliziaç:ião dia
denop!inaç:io social da sociedade,. eM qual

quer negbcio estranho i10S seus interesses. sociilis. li! espe
cialfo1t!ntn eM z~ques. aViais, endossos ou outrõl qUiiillquer
f'OI'III:J de gl:lt'ilntia. ~ob pena de I'esponsabilidade civil li!

crirdnoal do~ 50c:iQ~ cot;i.s;tu que o fiÚlreM.

CLÁUSULA ~III .- SOf1ente:colII.préY!a :a~toriz~f~'':Õ-<"'<l~~_.}
. blt!ia. Ger.l, a 50c1edad; ~ rf' .... -i1;J

011 hipotecar bens iMÓV019, transferir ou ce • di ~ ;a ou
indire!aAente,. 'ti:::, 1iUlUõ conceSl5õe's ou perMissões para ;;l

.){ecuça~ d:- 's~rv7ços de radiodif'us~o. el'lpenhar ou dar eM
.1icmõl'Çao f1duC1~r::La os ben~ sociais vinculilàos ~ exploração
dess.s outorgas,. obedeC1d4liíi as prli!9crições legais c
regulil14c-ntl!rcs.

CLÁUSULA XV - O qUl:ldro de funcion'rios dÕl: socied<'lde é 1

fornado pre-r(!renci~l,,"p.ntc!de brd~il~iro'!i-

~~~ba~h;ld~~:~~~"C~~~:iS~onstitu1dOde 2/3- (do;l.s torçDS,) d~

CLÁUSULA XVI - P"T'iiiI 05 CiltQÓ~ de locut.ortls. red .. tore5 e
enciltl'egado5 das instalõl'Ç"ões elt>trica5

1i~"'III!nte serâo--õ1dMitides braSileiros. - "-- .'

,
CLFlUSUl.A XVI} -. A scc~eda~e. por- seUll 561:i05. obriga-tõe iI

" CUMprJ,r r1gorosalllentl! aS loiro. regulaMen-
tos e instruções eJlanilldõls do Poder PClblic:o Conc:e-dl!nte
vigentes ou que venhaM OI viger. ·refercmtes ~ radiOdif'U!õ:io ••

CLÁUSUL~ ~ X_V'I I I - Rlô • cot~s representativas do clJpital
soc1it1 sao illõllien:weis e inc<lucion:'vei~

diretõl ou indir,eta ..ente a estrangeiros. ou, PQssoa:; Jur1dica.,.:

CLÁUSULA XIX - NenhUMõI IIltltrilç~O eontratu.. l poder<5 ser
realiz.d; seM prév1;a' .úto1'izaç$o do

Ministério da~ COMunicaçõe!ó, ;apbli haver a entidade r~cebido
l?utorgil: para exe~uhr soerY1ço de r;adiopifusio.

CLÁUSUL.A XX - As cotas 51'0 1\oMinati....!S e indi,'Ji,$ivêis

del~5 reconhece lIpe~:/~~"~:~e~';~~~~~:~:;i~~e pna e;da ulIla

CLRUSULA XXIJI ... Os sócios, na pr9porçio de suas cota5,
. . t.cr-lão prcfer~ncin. eM igu;:,.ldade de c:01\di-

Çael'l e observado o liMite da clllusula seguinte. para adqui
1'11' as cotas do s6cio cqQ,ente. concorrendo COM estranhos :I
SDciedade. .,.
CLRUSULR XXIV - O s6cio c:edepte cOMunic<.lI'~;li ~ociedadf!,

atr<lVé9 dOI ger~Tlci:a, e' aos d~",~is sócios,.
• 5U41 intenlTiio de ceder as. 5UõlS cotas ou piiilrte delas.
inàic<lndo o preço pT'etendido e a5 deMais condições para. a
cellH;ão fixtlndo prazo não inferior .. 30 <trinta) diõll3, para
que seja exercido o direito de preferóncia aqui pre ... izto.

CLÁUSULA XXlJ -, O preço de cada cota, para efeito de ~ua
aquisiç3"O pelos $6cio~, não ultrllpõ!l5Sar<i

o 1;eu valor patriMonial, e Se.. que se at>scgurc d eJ.e!; o.
direito de- proferência por ess~ preço,. não pode,rá hiJ ....er
ceG~ão a .estranho:::; ~

CLÁUSULR XXVI - Não h:ilver-ô1l qUõllqucr rel:;triç;ío ~ ce!Ss;io e
• t.r-iln1if'er-éncia de cot.a'!> ent'T'e os s6cios,

salvo OI> liMites e!õ.t.abelC!cidos pelo Governo Fedf'!ral.

CLÁUSULA XXVI] - R sociedade náo se dis'Solvertl pela
, retirada.! Marte. intt;>rdição ou inabilita-

ç:lio de qu;alquer dOlJ S6C10~ 1:0t-i'5tOl'S e qualquer outr ..
situap.o que ifo,pliqu,," sua db13DIuçiio.

CLÁUSULR . XXVI I J - Os haveres dD sácio distNtante. dos
hprdl!iros do sócio pré-Morto dos

interditos ou inabilitados serão apurado!:> ti base de b"lanç:o
8I1p'l!ci:al, levant'õldo nos 60 (sel[>sent.. > dias que 5,r seguireM
.0 pedido de distrato parcial. dOi flerte ou da sentençn
d~c::1arilt6ria da interdição. e' seriio pagõs no prazo de 24
(vinte e qUiltro) Meses colitõil1fos da data da correspondente
.Iteração do contrõlto social. eM prestaçõeE f1ten-»ais iguais e
aucesn•.ivõl5. OIcrescidas dos Juros'legais.

CLÁlJSULA XXIX - Ro cônjuge ~.obrevi...ente to ao~ herdeiros
nece.fi~riol>, MliIiore~ e cap::tz!!!I -fica

lIsr;:egur;;ado o direito de participar da 1'ociediiildl:!,. sucedendo
ao !>flcio pré-Morto.. desd~ que seja Manifestada essa intenç:io
aas; dt'MõlIls sócios. dentrQ de 30 'trinta) dia5 da ocorrétu:ia
do óbito lIouc.C!dido C! hiiil.jôll. apr-oIJaç-.io do'3. sác:ioSõ e do POdAr-
PClbl1co Concedente. .

CLÁUSULA XXX - ~:l~b:~~~~odh~~lU'Ç~~s~~~~~
contr:ario, o SOcio-Gp.re-ntE' !lp(' o liquidilnte, cab '
repre~entaçiio da 5Dc.iêdade. lIIt.iva e pa55ivaMenf.e.
ou fora dele.

CLÁUSULR XXXI - O ilno civil coinddir~ COM o ano f'iscllIl ..
ou 5~Ja, de 1. de Janeiro ~ 31 d.

de2eMbro df! cada ano, dõlt~ eM que '5er~ .levildo;;l .•feito o
balanço geral do õ1tivD e pil~siYO d<l sociedade. /"

CLÂUSULA XXXII - Do I'I:!t;ultado do eKercicio ~l:!rãD deduzi
doe. antes de qualquer parUcipac;5o,. OSi

prcJu1zoG aCUMulados e a provisão para o IMposta sobre a
Rendil.

CLÁUSULR XXXII) - O preJul:za do eKercIcio ser' obrigato-
_ ri..",epte ôlbsorvido pelos lucros. plilôls

reset'va~ de lucros e pela reserva legal, nessa orde!""~

CL~USUl...~ XXXIV - Da lucro liquida do exercido. 5);; 'cinco
'por cento} ser50 <lplictldol;. ante!; de

qualquer outr:;, destinaçiio. n.. con'5tituiÇ"~a de UM "Fundo dI!
Resof!'rv... ". que nlo eKcp.der~ de 20r. (vintl'!' por ceonto) do
capital social. .

CLÁUSUU:i XXXV - O 'Fundo de "Regerva ter:' por fin~lidadeo
, ..ssegurilr ti integridade da capital ':ioei;]l

• SOMente podht ser ut:ilizado pn3 aUMento deste e
,!==oMpen~açãD d~ preJuiZo.

CLRUSUl.A XXXVI :-. A Rsse",bléi& Geral dos sócios poder'
, criar outra§ "eset'va5~ obs~rvandD o

disposto n09 ar.tig09 19'4 e 2:0D da Lei no .. 6.404~ de 1:; de
dezeMbro d. 1916.

CUIUSUlR. XXXVII - O Sõilldo 'qUê I!uistir ••p6s. OI ob1õer-vóSnci;;l
do dh;po~to nilS cláusuIils anteriores,

ser' distribuido aos; s6cio~. na propol"çio de ~uas cot;;as~
pod.ndo estes. e'lltrehnto, deliberõlt' por unaniMidade, . qUe!
..Ja Mantida, .0 todo o"u f!'N parte. I!M contõl de "I-ucro~ l:!M
Eluspellsc" ou ,...."yadtLP'll'a o i1UllItmto de c;ilpit.i1l. T

CLÁUSULA XXXVIII - As dctliberilçlies sociais d@ qudqtlp.r
. natu~2a. inclu!dil a I!xclm.iio d. 56cio, .

~
"",".,~.,

••t:lo tOMõld ..s por /IIaio.rh de y!?to~. eM As-se/llb '. r;j~~
S6cios, convocildil pOl"' qU<llquer U/l'l dos cot a~,. <-R'd''''tt';''~
antecedénciil M1niMa de 08 <oito) dia,", atr;;tV~s; de qua.Í'q11er
IIleio e\icri"lo. qUR- torne ineql.l:lvocõa. ao ciêncitl. do s6cio.

CLRUSULfl XXXIX - A c.da cota corr~§ponde UM voto
decisões; col~tiva\i.

CLRUSUI.A . XL - A AneMblêitl Gf!t"õll 'Será pr~5idid. por UM
dos sócios. escolhido pela Maioria do

c:apitill social.

CLÁUSULA XLI - O ills;trull~nto de õalteraç:iio' do contrat.o
..oc:ial '!5erê 'assinildo nece~H;ari;ltllentR por

.beios; que l'~preSl!nteM 11 ",aiori. do cõlpitwl socil:ll, e
h_vendo 5óeio div~tgentl! ou ilV5ente. cont;t.n·' do iugtru,.",mto
de altet'lIc;iio f!'Ssa circunlCt~ncia. para IIfeito de ii1rquil.'<lf"'en
to no órgão p(Jblil:o cOMpetente e ressõllvõi dolO' direito,;; dos
interessadas.

CLÁUSULA XLI 1 .. - O .oeio que nio cOflcor1:ln COf<'. qUillqu'l!r
alte'T'aç;io '!'eita neste instruMonto,

Mediant.e deliberllç~o de! 'S6cio!f qu~ repr:e!;l}ntefl 11 Maioria do
capi-t.al 1õochil,. Mõllni-festildll nos t'àt/llO<;:Õ doa cl<5usulas
.titeriore.. , poder:' optar ent.re continuar na sociedade
Modificild<ll. ou dela ret.ir~r.-5e tle" 'que se' di~~olva :la
.ociedade. r-ecAbendo '!õP.lJ c<lpitl'll ~ lucros, de, confor.....1d:ldD
COM a Cl~utilJ.lil XXVI II dest.. instrUMento.

CL.AUSULA );LI I I- - t reconhecido a09 '$6ci"0$ que T'epre!5E'ntelt'l
• l"Iaioriõl do capit.al social o direito de

pr-oMocvlfr .. M~d1'illnt~ alt.~1' ..ç5Q. COl\t-r<!ltual,. a ~}(clu5~o do 1'561.:10
reMisso ou culpado de grave violaçSo d05 devere~

•••oeiativo.. .

- Con5ideril-!Õf! gr<l ....e viol::1ç;io do!> devere~
••'§oci.tivo::J para o~. erl:!1 tO!; da cltlu5uI<ii

01)'- viohr estipUlações d1J cont-t''ilto 1iocia-l;.

02) - .,..lt.r por:3 (tr~$) vezes; segu!dôls. 1õeM
Justificativa p01' e~cl'ito. õlIs lIs~e"bl<kh.

g~rahJ

03) - t.orn~r-~. incapaz. interdito ou in ..bili
tôldo~

_ decilir dOI conf'i:;mça do. du'trOtl ~ócio~ por
tn'lol ...abilidade. f'ugôl,. aUIIIAnciil prolDI'lQõI-

dl1 ou par~ lugar inc -~ ,11' > ioX</!~'3:tfi1io,.1
perpetra~ãa de cril<lc; ondut:aJ, de'S-
cri!dito, iniMiz<lIde eo/ol. c".dl!l<\lig sfle:ioa,.
provDc:aç:iio de discbrdia C!ntre p.lp.!I,
dI!Siinte11g~nc1acontinu.. da e outros fatos
anlllogol'õJ

G5) .:.. ral'.t'!t: cDuc.ol't"ê-ncia deslv-.!Il ;\ 'Iociêdade,
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06) - tlgir ou oMitir-~e de tal -ror~HI 'que pOll~"
colocar <l sociedade eM t:1tuaç;io de
il5'9"lidade ou irregularidade.. ou que
p09sa iflIportar inf'Nlç~o à bgislilçilo de
l'i1diodifusão, ou não õltendiM~nto ~5 exi
I1lionciag forMuladas pelo Pod'!l" Púb Lico
Concedente, e.

07) - oMitir a car:iedade õl pr;\tlc<l de CriME! ou
.cantravençi'o que o inilbil,ite parw" prõl
tica do cOl>lbrcio ..

PROGRRHflCAO

COMpreendendo a p1"oponente qu~o poderoso instT'u
M!HltO de deci~iVll influa~ci<l na opinião [:Iúblic~ teM tl COt·lU
nic:ação Social na r<ldio~J,fu~<io. MáH<'M: na de 5~ns c iMng~ns
- telcy::l.'5ão, consc::l.ent.:l.~~u-se d;g int.1~a. relapo dezta :OM
~~~~ooc~~~~:~~~~~~eM~d:~~~~~Ç5~0~~~ .~~~~f·~~o~o~s~eMs~~~:~~~;
- nUM teMpO relativaMente curto, e, por isso, dl"!cidiu con
correr ao presente Edital.

ANEXO IV

OEHONSTRAÇÃO OE RECURSOS TÉCNICOS

a) TV - did~ticCl, ·trilnsMitindo progrtlM<:lção.
p.scol:al", ,obedecendo ti UM curl"lculo
p.st.abelec:ido. de tal MOt:!O que c:"ld<J
prograttl;a c;ol"rE!-sponda a UMa aula de ensina
convp.ncional;

AS'5iM t~M eM Mentp. produzir u,.,,~ pl'DflI"aMaç-âo, niio
"pGmõls COMO' UM'" f"orMe de vRi::u1i'lr' c~nteúdo, Ma$.
principal(rlent;;> co~o uf!'Ia nov" técnlCi'\, de l.Mplantd~' ~M<l
sisteMática de elementos difusopl,?s da cul braSl1eJ.ra
evitando de to-rni:lr-s~ UM veiculo de iMporiilç;jo' cultural,
ftltor b~.,;ico de desc'ill'acterizar;ão de nossa criat.ivi.dade e
originéllidade.

CDMpreRlldendo, ta"leJornais di.árias can dUração
i\1iniMõ'I de 3:0 "li,nuto,;; cada UM. alb da re::;l!nhÕ'l
noticiosa e inforMativa dos fatos M,US

ifflport~nte$ do dia T10 PÕl15, no e){t~rjor e na
loc<llidade.

O t";a"tal'l:ento d~~ nCltic:i.tl5 incluirá t~ateril:l,l
de arquivaMenio e rcpor-tagens especiais. d@
Modo que, aleI"'! do fato ~ do aconteciM~nt.o efl1
si~ os telespectadol'e~ reCeb<lM in-rorMilções
sobre suas CllUS;;tS a repercussões.

II - NOTIc:JOSA E INFORHATJV~

EM hoJ'~rios Yal"iado~ reservados a pl"ogr;l~la'5

t!duc:ac:iclnais. t!~t~belecido f! ni! Modalidado da
<Jrt. 16 t! seu~ p;trágr:tfos do Dect'~to-lei '236.
de. 28 dI:! fevereiro de 1967. e Portaria
lntQrMinist~rial no~ 568, de 21 dq outubro de
198Q, visando a supJ'.i.,r a defasagEM existentE'
no ~í'!;teMÕI representado pelo ineli!:!:! de
escohridade lEI pela eVasão produz;i.d<l pelo
creScii'l9nto da população, 9Mpl'egi'lndo U/I'

~~
"<;i'5teMtl educaci ~".' . -lo' lI. - e tecnologia

englobá.ndo três 'os a 5a 1':

c) TV - CUltural, transmitindo <lssunto l'ela~

cionedos COM conheci.Mentos gerai':'>, sel'\
.preocupação I:lJr:icul<lr rigid<l.

Para o:; fins, a EMissora f"iJ'Mffr~ con""~nio COM

i.n'$tituiçij~s de enzino, pl!lrticulal'Mente COM a rede ofiçitll.
para a Manutenr;tlo dEH;S~<; pI'ogr<l(lF-l~. educativos d:i.ário~,

destin:Jdot; t;:.JMb~M a M,inl.,;i.r<:lr cursos d~ lo. e 20w ~raus. 0\.1
coloc~ndo <li dispo!;iC50 d<llqu~las entidi'l-des, espaços parEI <l
l'etlli:l!:<lç:iio dI:! prograMas C1ndp..ils f'lf;>S(l\i'l"$ jl1~tituiça~s toriIQ
pa.rticipõli;ac ativa atraVés de t'lestl'es e i11uno~, pÜrq
pr.o/l\oção do dl:!~~nYolviMl!nta intelectual. culturl'll. c1vic:o €!
Moral do pClbli.co telespectador. '

.,

I - EDUCATIVA

b) TV - instrucional. tri1nsMiti11dê prograMas
cpntrado no siteM<1 convencional de ensino
CDMO <H1Kiliar didático aUdio',dSUl;ll. que I:]

professor UtW.i2<l na sun aula para
enriquecer. ilustrar, de/l\onstr~r otl
Motivar o assunto que e~té transtlli tindo •

P·cr outro lado~ taMbéM há de encarara t~levisEo

objetivaMente 1:0111.0 UM el~Me~t.o básic:o d .. l:ltu<ll p-tapa de
cult.uri'l hUMan<l no sentida do des20nvolvi/fliõ>n'&o que ~ UM llto de
vontl'lde I:olpti'va. a E'Kigir urgente "integl'õ;lçâo de toda a
poj.mlilç.:lo no esf"orço parH alcança-lo.

Tendo E"1ll vist;;} quP.· o dp.sen~olviMento.. p .. ra <;E"r
co~cr~tizado, n~cessita da pal"ticip.lI;do. de todo!=;, ~.que esta
participaçdo só 'existe na Medida el'1 qu<" a populaçuo est~Ja
i!1forfJIiilJa e conscientizad.. de <$eus JH·obleMa'5. beM COMO

di!>post1! a rE''3olvé-lo'6. traç.. "' seguinte esboço de prograMa
ç~o:

Dc~ta fO"Ma~ ~ entidade t1SSUtÜI'~ UMil <ltitude
re'Spon!:;~IJQl diante do !õt!r'liço. caso lhl?~ ~Elja l?utQr~ado.': para
utili2~-lo COMO in:>trur>lcnto ntl ~ua tl ... ta s:1gni-f:!.cnçao de
piasMadora e dit'usora de UMa cultura que jti não pode ?er
dinâMicõ! ~eM " seu !:oncur'~o.

CLAUSULA XLV - O inicio dilos ;ativ.id"d'i!j; d.. sociedade
Oc.o"rcr~ Tlôl dillt:.a da asdnatura do

pr.llente ingt''''UlI1ilnt.o.

CLÁUSULA XLVI - b. sócio," de-t:hI"H'II, ~ob êUS pe'HlIs da lE'i
qUlP niio est~o incur~Qs eM quaisquer do;

crJ,,,.es ou restriçi5~ti leg<lis que pos~:ai'JI illllpedl-1ofi de eXel'c:er
.Uvidadolõi ~erc:anti••

Catill~o-GO, 6 de utubro dI" 1988.

RR~$

~~HOP
~~~

CLÁUSULA XLVII - FI ~ocied.dc ainda não teM "Uid. Obriga-
., ,u a f!st:lbêle~cA-líil 13M todas OiS

lC1calid;ad@s par" OIS quais fQrC()nteMpladól COM ou1;.org .. pilra a
..e"viço de róldiodif'u5lio~ lago após .. publiclIçio do
resp~etiYD iilto no Di~l'io Oficial dOI Un:hio.

CLAUSULA XLVIII - Qualquer açfo fundado- nelltl'!' cont.rllt.o ~.r'
propo'!lta na F01'o ·desta COMilrciI ~ que .f'lca

elêi to, de'1de J;5 ~ OI qualquer- outro que tenha ou v.nbô1 OI ter
direito, por MOli$:i privileg.:i.wdo~:que pOiiK. ~er.

, - IRBI-JSl:JlSSD«'
Os dez Minuto!; fin:ai'!.> d~ .:=;r,dl'l prograMil ~erão

reservadas as noticias locais, dc:>v~ndo ~

1.1 - fabriC:;;nte: LYS ElETRONIC lTDA.

1.2 - tipo f;\/ou Modelo: AV _ 2 kIJ - V

, 1.$ -,trOlnSMissor de re<;erV;J - ideM

2. - Sll3J:rM8 LRR8018UIE

C:!tÜ'!:i~or<l "õeler::ionar- dentre -a<;. noticia0:. do dia
aquelas quê MereçaM UA trat~Mento I~üí;'i
dP1ic~do.

UTlLIDRDE P13BLICA. oênero nor,~alMente ausente

g:i:V
, pr;~~~~;:á ~~~.~~~:~:~: ~~~;:l1~:r~~~nc:~~

!';eMlina aléM de outrü5 ~nforMaç:oe':l de lnte
re.,;~e ~ de<;de o lanr;<lfflcnto de 1i .... ,..0'5 até d
previ.~ão do teMpo ou quando. r equi51 tadO!:i r;eu~
hOf'~rios pelos Poderes pab11CQ5.

TElEVISAD PIRRPTTtNGA LTDr1

2.1 - f ..bricantp-

2.2 - tipo e/ou ",odeIa

LYS ELETRONIC LTDA

S 1 J O - 6 - 04 - 02

llr -.PROGRRHA AO vrv~

COMpl"Elondcndo ,p~ presença -tisica d<l"i
difor>1-~tcs ciJtegori~!'õ profi':õsionõlin. '5C!Mpre
'!;ubol'l:hnaQo ~b fJ:n~lidnd~s educ<:lti"'Cl'=> e
cultur:;li5. visando CIOR ~;up~r-iore::; intcr"'~~t!s
do Pil;is. ':lu seus prograMas gravados por
qualqUer !'õ:L~tE'Ma ~M SOil pl'iMC'ira aprE'senta
ç;ão. ou prograMas dl;1llt.ro d:a propol"cionalidade
da regulaM!:!ntac,i'io. que regula cU venha regu
lar <l~ <2tiyid<lde~ das eshlç6~5 de t!:!levis<iio
'!.D Pal'S.

v - ~ULTURflL

S~/Jlpro tendo ~M vü;ta 1] proteção ;so /lIenor e
re!;guardados 0<; hfJr~rio5 par;:] lJ tran!'õfü,><;;jo.
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de pl"'ograM<l5 julgados itrtpr6prio5 cu
inc!Jnveniente~ par<l det.er,.,in~d<l f~ü(a I<'t<iria.
iII Entidad~ propõe-se a ei(l?cutar a seguinte
~rograHaçãQ cultural:

a) inforMativo Juvenil, reunindo reportagens
dc interesse par'" fl Juventude;

b) dOCUME'ntário~ brasilsiro5 - progral>lõl5
sobre regiões e I:iciade~ bra5:ileiril~
t.P.MilJ; atinentes ao hOH~M brasileiro: e.

c) inforM.,.tivos espec:l.aiz '!:iobre "Ci~nci.. ':"
Rrt~ no Brasil".

SflOUS

OI) Música popul<ll" brasileira. na§ seQuinte~
Modalidades:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

E~taMoS conscipntes de'St<'t i"espon~abi2id<)dc,

preparados para o cu",priMsnto de:;tc que julgaMOS ~er UM
de ... er c1vico.

TELEVISRO PIRAPITINGA LTOA

CRITÉ~tos PREFERENCIAlS--'

1) prograMa . !õeM.Ulõll sobrE' art15ta pátrio
(COi'lpo5itor. l:"In1.ol'. iT15"truMentil3tll)
vida c obrilo. inclusive entrevisto.
fllút;icas. reporti'lgensr

2) UM prograMa VilIi"iado $obre <l Música"
brasileira de todos 05 teMpoS;

3) Musical especial COMO pill'to da progra
llIi1çio d05 dOl'lingos.

b) ·folclore e ",úsic", re,gional,

c) hUMor r Cild.. seMana U/II pl'ogril"'a de "tOI'
C~tÜCo ou de ",utar do génel'o;

d} ~l'te joveM ~resen~ cri"l;ões de
Jo....eno; nos d:iverso~ caMpOS da al'te.

sERIES NAC.UlNRlS EM VIDEOTflPE

llI) séril:l juvenil trat<:lndo de <:lz!luntos ~dequ<l~

dos â faiKi'l públiC;] a qUI:! :e de:stln<l DE>
fil/lles de ficpio para c públlco .)OVeM;

FILMES

OI} filMes nacioI1ais~

b} cofllédias e peç-as JOCOS<lS;

c) .filMes clássicos de ;;n,;:,P- cint-!M<ltogl'~f'ic.,.
universal;

d) filMes de aventul'<Is~

.) filMes de ficçãO;

.,.) filMes cicmtificos.

TELEPEt;RS

Para à enriquecÍ/llCnto cultural do público:

.) ".let•• tro;

b) -telepej:as e~peciilisF

DIVERTIMENTOS

'a) de i1udit..Drio - pe1'g'untõ$ e rE'sposl:.:a:s ..
Jogc~ di....l!l'~c~;

b) tornoio'!:; ,julJ~nis;

cl cal4p~Qn~to ~~colllr,

d) esporte~.

e) filMes de aniMação <;;;elecion\'ldo~.

MÚSICA. CLASSrCA_

a) óperas.

b) espetáculo!; de dança clássic<l ~ Moderna;

c) 'ballet~

Elaborou-5E'. da-stõl -forMa UPla r:'pida pr:ogl'",wlçào;
;t ser lJpriMOradil caso ~ cntid<lde 'lenha a ser conteMplada co",
a cCflcClssão d'o ~erYiçc.

v -; CONCLUSA O

Eis, Senhor Ministro, o que a S~ciE!dade

~re~~~~~t~e: li~:~r~~~~ê:f~5~e~~re~;re~;:p~~i:~~~i;~~:~
eM seu eMpenho constante dp. apriMoraMento da técn::c<:l c

~~n:~~~~~~~o~:e:;~ ~;~~~' n~a~~M~~~:~r c~:u~~:~~~~~ao nu

Esta Entid.ade, objetivando 'SeI'
selecionada p,elo Mini5~ério das Co~unicaçó~s, ~x:cut.ar~'" o
!ôcrviço de l"adiodit'us~o de 50ns e lMagen~-Tel(!Vls<JO. nc..,ta
cid~de, n<ll5 Melhore'J condições prevIstas PQlo ., P~do~
Conc:edent-e. PrOCUi"OU atendt!r. dent.ro do possivel •. a todo; o~
CRlTERI0S PREFE;REHCIA.lS. COI1Gt<lTltes da COTlcOi"1'bnCl'l. flS':.lt11 ~_

q!Jc:

la' Pt'CllJiu a con!::t1tuiç50 da Sociedadl'! po~ .!::~c~o:
que eM quase sua 'totalidade -são naturais ou dO/l\J.cl.ll~QO.,

np.5te Municipici.

2. PrevifJ UMa prograMação basi~a que. visa a
atendp.r r p'len~Menter :. ril'lal~da~e d~ !'õerVlço pr~Vl.sta na
R~gulajo\ento dos Serviços d.e R<ldlodlf'usao;

3. Pt~'Viu iI in~:d:.alilç~o ~ o U'SD dp. .equ~p"''''Ç!-t\tQ'l!.r
t.ransMissor e de Mat.erial de estódio de f<lbrlcilçilo 100 :l:
nilcional:

"la CC.'lprovou UC'\<l. plenl' cüp'll:idl:loe f'in@lnC~iri3 p;Jro
O e/llpreendir.mntn.

fi par dis.,;o e atendendo
e~p('cif'ica/l1ente ao Edital d~ Concorrénciil r def\on-:;tl"ot.! q'Je;

aJ Atendel'~ ClM 607. do teMpO d~ ~ua progr<]/Ilaç5b
di~ri~ a tE"Ma!'1o,· autDre~ e' intérpret'C'5
naciona!!:;, rp.speitando aoS dif'erE'nCiaç:õ"s
regibn~i5 da cultura brasilcirl'l e pr~CUrdfll:!O
I'cltlcion::t-Ias e/ll s,gu próprio conte-xt,tI.

b) Atençlera e .... ~r. do telllpo de sua pf'o'JraMa~'ão
diâria ~ irl'ildiaç50 d,", zc>rviço nQtici'Jso
pr-0pl".io;

c) Atendcrti o qUilnto bast.e do teMpo d~ sua
progralllaçao diãria <l irradiação de IJtilidi];je
Pl1blica, de> serviço noticioso do Dovel'no c
Progra/lla~ Educatiyos •

TELEVISFlO~TIllGA LTDA

.,c.t.lãO~_GO·'7~ro d. 1988

I GIJMIDE V
6 'o-Gel'N

l:lllnlllllO',Ut:!/\1 ~

1'-' '!'.!.'h~1 J.~"!-1.~..l'-"~~7

PDr este instrulIlento parti['ulêlr, JO~lJ da RochiJ R1I..u:íro Oi<15, b1:~sil~l

TO, casado, advogôlcro, n'$idC'nte e domit:'ilÚldtJ â Rua lL(l._A n~ 9';'" _ SI:-=

tor 5u1 - Goi;mL.l-Gé.'., ciutl'ir<l dI..' idc[lUd~ctl: rol! Sl;.D72 5SP/{;t~ (. éf-~ ~

n':l 002.76'1.,591_91; Otúvio Emanuol Rochn FerreixD Uma, bríJ~iJe';ro, ci:
sedo, engenheiro, residC:llte t' domiCiliado à Av. 13G nto l'Jll _ :?fl andar

Setor Marista - Goiánla-go., carteixtl de identidade n Q l.i79.320 SSP/Go

e CPF n2 059.l.i56.31 1-91; constitlcJcm a sociedade por CDto~ de rr.spOnSa

bilidadf: limi tDda, sob a denominação de Televisão Planalto CElOtral Uda ~

eom e Finalidade de e;<E:c:utar os serviços. de HHJiodifu!:õi'lo de 8.Cord:; co:,,- o

Art. 3C P"rág:afo 12 - Df.:creto Federa .. n~ 3.10E de 1O.0i.1919, f< quol
será regida p~las condições e cláusulo~ seguintes:

~ - A. sociedade girn sob a d~nomlnar;50 de Televisão Plan1'l1to

Central Lt-da., e ters como principal objetivo a ezecuçi:lo dos !:E'rvi(;o!<'

dI:: radiodi fus;:jo de sc,lI'. e im3gem (tele·v.i.são), i:m seus 5erviços afim;

ou cCluelatcs, ::Or.J finalidade educativa e culturt:1, bem corno é' e:c.p+,,

ra~llo comercial do empreendiment.o , mediante a obtenr;~(J do Gc."... erno ,"'p.
deral da Conr=P-5são ou Permissão, tudo de acordo com a 'legislar;t§to (!m

.vigor Que regulamenta os serviços de Iadiodi fusão.

CLAUSULA 11 - A sociedade tem .!>ua sede e foro na cidade de Goinnia ._[~

tado de Goiás, à Av. Thornas Edson, Q.7, Setor serrinh8, podendD abrir

fl1iais. escritórios, sucllrsólis e agênciêrs em t.odo território r ac.io

-na1, sempre Que assim lh~ convier e permitirem a legislação dos ~rvl

ços de Ti'ldiodifusão e o Poder CorTcedente.

CLAUSULA lU - O foro do prc.!Iente contrato 6 o da comarca de Goiânia,

Estado de Goiás, que fic ... elei to com exclusão de Qualquer outro p~t8

diriIToir aE C1uestõ,f'S :r~sl,Jltantes deste cor.trato.

CLAuSUL/\ IV - O pr<.lzQ da duraçi;io da sociedade 6 por temj"Jo jndHf:tllii.,~

do, observando-se 'quando de sua di55'olw;ão, O!; precei to's da Lei e,2
peci fica.
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CL~USULA V__ A sociedadê, por todos os seu~ cotistas, C1brJ.r;a-se

cumprir, rigorosamente, todi:ls as leis, regulflmentos e instrl.ir,;'ôe~'

vigentes Ou que ycnht\m a vigorar. referenles à ~xecuç.r.;D do ser
.... Iço de radiodi f'USHO. • -

CL,t{USULA VI - Q. copital sod.;J é de (7$ .5.000.000,00 ICir,ca milhüe<

de CIUZ:::dOS), rep!(.~enludo [.lar .5.UOJ \cir,.:u lilil),.cút~~ de 1.UW,OQ(H...r,:",
mil rruzél90) C<l::JOJ UI"iJ. a::.~jr.1 dh-tribuidDS Cf.tn lJ~ ~ÚCiD$: ~~

él) - DO tÔCÜI Jol1b tU) Rocha Ribeiro LJias I~
h~. de Cz$ 1.000,00 (Hum mil cruzada).~~

umo. no Vi/lar tarel de C:z:$ 4.5011.00010êJ,~\Q#

tro n::iIhries e quinhentos mil (;1,"U20CO::'). "Q:.;.
b) - ao sóciu OUviu Ellanuel Rocha rerrc:il:"o 'Lilllil •

SOO cota!:! d~ Czj, 1.000,00 (Hum mil ~1.uzDdo)ca

da uma no lJolor totBl dI': rz$ 500.000,00 ( Qui
nhentos mil cruzadofó).

PRIIoEIRA AlTERAçJto 00 crnrRATO SOCIAl

í:aA..sú-Y11 _ ri WIíeflto dO .cIPUal.t\e C.2$, 12.~._COOtOO '(doze~ e qJ1'V t.'bS
~) ~ed, l'M11111do e _1ntegr.l1zldo.- _ ~ corrente do Plrs 81 30 I~
~ ~.qJf! '~te rol Jntegr'Uz8do ~' 1iiportancil_ de Cz$ 2.$OO.00J,~ (Oois ~~-

.·~·!:rfl~."u ~1C!DO);.~~~to~1a1.

Jc6:J da Roche RIbeiro DiAs, bras!lelro, CIlM.OO, advogado, resIdente e domiciliado
li Rua 128-A nl;! ~ • setor Sul em Coilnla-GO" portador em C8rt~irA M ldl:!ntidl1de

nQ '4.072 SSP/GO e CPF' nQ" 002.761.!391-91i ot«vJo r.nJel1bchB Ferre.f.ra U-, br!.

slleiro, casado, Engenheiro E~etr~!eol residente e do:nlcil18do li. Av. 136 nl;! 638

2Q IlIndar, Setor Marista, em GoiAnie.-GO., Portador !;\tI Carteira ele Identidade nQ

479.320 SSP/GO e CFF ntl 05~.456.311-~li únIcos s6cios coopone:'lt~s dJi soeiedade 
QUe gir8 sob 8 denool08ÇM de Ti!levisAo Pl.-llo·crntral Ltd9:., coo\ sede na cl~

de rje GoiAnia, Est800 de Golâs, com o Contrato SacJ.a1 'arquivado na Jt.tlta Cl:Nrei

01 do Estado de Goiás sob o n'l 52.2,0068049,1 ~ 2M03/88, rt:!solvem, por este 1"1
tIUlle!1to pe.rticular, alterar o referido ~trato Social de acordo eOOl 85 seg.Ji,!!.

tes Cláusulas :

DÁ.BLA I _ Retirem-~e da ~DCiedade, Pagos e satisfeitos .todos seus haveres e 1!!.
teresses, pelo pres~te ltlstrLlflef)to, os s.6clQs: .JoAo da Rocha R1,;,lro Dias. Ot!
via EIl'I!lI1lJeI Rocha Ferr"ra Lima. O sóCIo Jotio da Rocha Ribeiro Dias Cf.Je possui ...
sociedade 4.SOO (CJJ8UO mH lIt qJlmêntas) cotas no valo.! de cz$ 4.SCO.IXXl,OO (CJ.e.

tro milhOes e l:Jlirnentos 11111 cruzados) cede e t'rlll1$fere a ~IO CAMíLO cAwlRA ,
brasileiro, ca~, radl~l1sta, tesldeote e domiclli&do 11. Rua 125 ~ 94 - S. SUl,

em Golt.n19-GO, carteira de J;~t1dade nQ 1.40l.SlOO -.ssP/GO e CPf no; '11.091.871
49; e D s6el0 ot'via Etnenuel Rocha F~rreira Llmll. QJe. possui na. sociedade 500 (I:JJ!
mentss)catS$ no valor di! CZ$ SOO.lDJ,OO lqJinhentos 1111 cruzados) cede e transr,!
re a RCIW..OO ElOO:GES rERRAt-irE, brasileiro, c8sado, tknico conUb11, resldMte e

dcrnlc!l!ado em Golln18-GO , à Rua T-37, qd. 128- lote 16 - AptR SOl - setor Buerlo.
carteira de IdentIdade nQ 6.:n4.S5lS - SSP/GO e tf'F nQ 4à6.981.G88-49.'.

D-.Il.BJ...A II _ Em decorr&ncla d8 presente altfJ!rat;lkl, f'iCMl mocIif'lcad8s 8~ cl'u~

~ li!! XI do Contrato Social, QU!! pa~arIl.o tl ter a sElllJinte' redaçllo :

a.Ji.s.LA VI _ O capital social sed·.a1brado de cz$ 5.00J.IDJ,OO (cinco mlhOes 

~) Para Cl$ lS~IJX).[m,oo '(Quinze mi~s de cruzados). o 8lJ'IIleflto 00

capital (JJl!! t~.l1zótrc 'IIlOrltll1te üe'Cz$~'2.SOO.000,oo (doze IIlUhtles e l:Jli~t05

1111 ClUZ-elos), .sei. d1sttlbufd05 aoscotistu li proporçlo de cade LIll no capital
di DIprIM. O c.pitll ser' dividido em 15.0CI0 (QJlnze Ilil) cobs, cadA I.J!II em Q

WIlor VIIlI1 de Çz$ l~f)')),OO (hA.n eruzados),'IS!litR .cIi&t1ÚlUid8s entre QS s&
c100 cot1"tas :;

13~OCO.IlXl,[J)

1.500.000,00
15.ooo~(Q),m

Shgl~ c.ila cAmerli 13.500

Rclnaldà Borges Fér.rBnte ..l..:2!L
TOCAI.. •• •••• •••• ••• •••• 15.(0)

CLAUSULA XII - o diretor poderá em nome da sociedade, nomeo.r procura

dOI para reptesent&.-lo em todos os ato!> .de interesse da sociedade. d!,

'\Ie:"ldo, nesse caso I ser solicitado para tal desigt:laç:ia, prévia autori

%1;_0 do GO'o'crno Fcderol.

ClA.USULA XIII - ~ expressamente v~etado SC. Gerl'::nte e demais Sócios ,que

possam .ingre!:sar na SDCjedacltt, utjJjzanr;I-"se dEi dent<;Jljn.D~'l!io scc~la1 ,el!.

<~::::i:.:: ;:,u "~~~.U:,::,:::~:d:"q~~::~::, ~'"::!:~~,: :;;:,~:,' ~ i~;TJ9'_~\
Ç~ES dt! t~lce.ilú~. ~1-~ J
C1.AUSULA XIV - li titulo de pró-labore, o Dír~tor pooerá rctil'ar ......;~
sRlmente uma qw:mtia cujo '1õl;lor SfH~ fjx1:do df.!f1Lro uo ... limitc~:j.i,",rmi-=
tidos p~li3 leoi~la,;;;o em vigo;r. '

CLAUSULA xv :. Os s6ci(.os poderão· ceder part.c ou a tohllidade de
colas a tercelIos, mediante o consentimento .dos s6cjos que r~pres'en. _

tem mais da metade do capital socifl, d~sde que autorizado pelo Pode)"
Concedente.

CLAUSULA X - Os Õ1drninistradores da entidade deveI':io ser brasileiros'

natos e suas invsstidudas nos cargos so:nerlte poder~o ocrrer após hav~

I'ern sidos aprovr!cios pelo Ministério das ComunicaçOes.

CLÁUSULA IX - As cotas representativ8E de capital social S~D inlil.1en!.

veis ~ inclõ.ucionáveis direta ou indiretam~nte a estrangeiros cu PElSli
soas jurídicas, dependendo ~u81quer 8lteu.ç~o contratual I l!iSsi~ !or:'~
toda transferência de cotas, de prévia autorizaç~o do Poder Conceden

to.

CLAUSULA VUl - A :re~ponsi:lbilidQdc dos ~6c'ios nos tenHos Cu artigo 2~
no final do Decreto n'2 3.7Da, di? 10 c!e janeirc de 1919, é limit",d~ à

importãnch. do capital social.

ti CzS <::.500.000,00 (Dois trlilhli~s (: q~irli'HmtCls mil
cruzados) em 1ll.03.B6.

CZ$ 2.500.00D,OO (Dois mÜti~[ls e quin1.f:'lltos mil

cruzsdos), em abri::' de 19a9~

CLAUSULA vg - D capit .. l socl131 de~'cr~ se::- lnt!'!gral1z;;oo er'1 moetl8 co!,
rentE- ao P<lis, C!:. St:guillte for:-ll.l ;

CLAUSULA XI - A sociedade será administrada por Jotlo da Rocha Ribeiro

01a$, ao qual será conferido, p!1ra esse fim, os poderes de Gerente c,~

ral, funçla em que defende;rá os interesses da 50ciedaCle el'll juizo ou

fora clele.

CLAUSULA XVI - Ocorrendo o falecimento de algum d05 sócios,·.se hou... er

acordo e não havendo impedimento leglll, os hCJ;deiros poderlio ~nh;:jr

pau a sociedade.,. mediante. as provldênclas legais ~abivej~, nlio hav".!!
do 8cordo ou exi!ltindo impedilrJento legal os. haveres do falecido sul;o

pagos aD~ legitimos herdeiros, no prazo máximo de 12C.CJozc) ~cse5, ·tE.
lIlando-se..'por ba.se a p.. trimOnlo l'iquid.o da sócí'edade.

15 ÚNICO - A sociedad~ se dissoheré nos casos previstos em Lei.~·

CLAUSULA XVII, - 'O exerci cio social coincidirá caril o ano, civil I :ao. fi.'
do ~ual será levantadÇl o balanço geral dll sociedade. comO- de: Lii, te'n

do que os lucros ou preju1zDs scrrlo repartidos ou suportll-do$ pJtos s6
eJo,s na prop?xçllo de suas cotas. . .-

QÃISI.lA XI - A 1Oc1_ ...__ por SáglD_II>~• • .-l 
~PftI UM '111, c. Pocmn· ..~ Qual, "'do. QUI...,..,. OI

J.nteresses da tÕcJ.IdIdt·. Juizo Gu ron .11.
COntl....... ln11lteradU as~I ~16.11u1... contratuds.

E· _ "toreo justoo • 00Iltnt-. _ dltJ~far •~ tnot..-nto •
o. ('IJ"tro) v1.. di 1p1 teor. _ •• qool. 1!d" • _ conr-....~ P.!
tw.nte cc. u tlstt..dlH. Clbt1gendD-M. CUlPfl-Jo nes-nw • taI:D DI .. te!.
i:oo.

CLAUSULA XVIII .. Os casos 050 prev'1stos no presente ~ontratQ' tI-eráõ .re
solvidos .de acorde com ·os dispasi Uvas legbis· que regulem o tundoou:
.eM.to das socl,::dades por ·cota·s de responsabilidade llmltuda'l pUq!.

quais 11 soc1ecfa.de se re~er;i, e segundo 8- leQis18C~O QU'~ dJ,sclplina 2t
execuçAo do ·serviç~. de radio.difusAf).. ... ' ,

,C~Al)~~A.,XlX.. _:tt)e~I~!:".Ta Jl,7~.~rélp~~, 5'0Q:~~atl.(el p'u _~,s~.a.1:uJ~Ti~.:·podeI~, ser
re8~~~~,d~! .~"lIIt ~ ~I:,~~,. ,a,u~.O:t:i~:.aç.~o;,dp. t-linlsté~ l~ das, C(llilu~i,r.:açõ~$" •
após h.ver a entida.de reCebid?" c,onfe'~s~o .~I;l p~~_mtssão.'Rar;r;~ exe-e:i:;.tr •
serviço de radiodifusão. .

E por 85Sinl estarem juStô'~.:e ~·~ntratados, mandaram d~tilDi~~ far o ~pr!
'se"nt. instrumento,. em- 0'5{(:a.,~t");vi'6!I-de_:11}úol t~t.r e fOUà,. o qua-} li
tiO_ 8' achldd _c(lnforme, 'Mdn-nfll' j~ntafllérite':'tom as't~stemunhas, a tUd-;
presen.te.'·...

1I'.$IDOII'llS :
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JosE Luiz' dO CmIo Filho

1 "TA_ISSOII PRINCIPN.

1.1 .. rlbrlcant,e: 'retlVo .. Indústria e .Co.thcl0 de

Equipa.entos para Teleec!rIuf'llcaçfl'es
Ltda.

'.2 .. tipo e/ou .6delo:RTV .. 1000-A

2 - TRANSMISSOR AUXILIAR

2.1 .. hbrlcante: Tehvo .. Indlistrh e Co.6rcl0 de

EqulpUlentol pau TelecoMunlêaçCes
Ltd.a.

2.2 .. tipo l!/ou _odtlo:RTV _ 2S0_A

3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 - rlbr1cante: ENTEC _ Eng_ de Teleco.unIclçlj;es e

Ehtrl'mIcI de Golh LtcÍI. /
3.2 --tipo e/ou -odeio:. x DOe _ S

Gallnh r 17 de outubro de '.'11

~~.
~giOC"UOC"'''

, Gerente Geral

Quanto 11 proqulllclo edul::8Ctonal, a Emissora t:ompromet.e_
se I destinar gr8tuitalllent., h autoridades ou a quem suas veze~

rJzercllI, pau. lrradiaçlo de !le:us programas educacIonais Assim
d15tribuidos:

- 30 (trinta) minutos de !iegunda B sexto-felra,no horhio

que lhes aprover, dentrO do per!odo de funcionamento dl'l
Emissora; e

.. 75 (setenta e cineo) minutos, na!i m.esm.as eandiçl5es aos
dbados e domingos.

QUinto. proaramaçll:o !Q vho" o que~p1sertl:m os Pod~res
'Pllbl1cos concedentes.

Destl fon8, Sénhor MInistro, promeh 8 Televido Plantito
ClIntnl Ltlâ,cllO seja.· escolhida pAra a llxecuçlo do servico de no.

dlodlfulU proposto no Edital nl:l 245188 , • p.!Q~lir_ u!la pr~gTama-

c: Ao dint3mica e moderna em técnIca de radiodifus§o. onde e. noh dE.
minante será a finalidade educativa é cultuyl do serviço.

GDIanis~ 17 rie ouhlbro de 1988.

~
ôj~_,

I"rgin C81t1f~ C~mara
L..... Gerente Geral

PROGR"MAtAo

~Ós Ibdxo-us1nldol, dirigente. Jeg.llllnt. rtlponshds
. pel._ Tl!:ll!:vl,slo PhnlltoCentral LtcSli ... COIl ..de nl' cIdade de

ÇõUnh , , EShd~. de Got's. deehra. que:

~Oi1Sid~rlndo o Jntuelle naelonll e a rtnaUdlã educaU-
v.' e cult~rl1 dos serviços de radlodJfl.lllã, I Eahla,n. C'IO venha

deter I outórgB para O serviço ;i:J~" radlodi fuslo de SOflS e imagens (TV)
n. cl~aded,eCatalfto-GO ,compromete-,!;e 11 elaborar seus pragramas
InfortrlRtivQs, educacIonais e ao vivo, bem como a . publicidade co

llÍercial e o serviço noticioso, de forma. a contribuir para o desen_
yolvifllento da Neçlo, através do aperfeiçoamento integral do homem
brasileiro, observando entre outros, os seguintes critérios:

TV tRASILCENTRAL

.~

DADOS GERAIS DA..P"PRE5A

1.1. - OENOHINAÇAO SOC!Q~

CONSORCIO OE EMPRESAS DE RAOIODIFUSllO E NDIlerAS

ESTAOO-~

1,..2. _ ATOS CONSTITUTIVOS

DO

a} - prf':f'er~nc::i8' li temas,' autores e J.ntérpretes nacionais,

• -fim de, .1ncentivHr a criatividade do homem braslle1

ro e o desenvolvimento das empresas produtoras naei:;
ns!s,c.om a.c::onsequente lImpllaçfto do metcodo de tra:
balho ligado li todas as a'tivIdades artIsticas;

.bl - respeito Ils. diferenciaçO.es regionais da cultura bra
sileira, procuraMp relaclon::i_lD.s em seu pr6prio cõ'n
texto; -

c) - mal)utenç§o de ecle\l8uo s.entldo ético, moral, c:tvit:Q ,e
p.tri,6~icoj e _

d) - fidedignidade da fonte de infor~açAo do f'ElU! antes

da emisslo da notícia e observAnci., na publicidade,
de normas, Hicu 1nt1Ispensiveis l proteçl!o do públi_

~o e do consumidor.

A progr-amaçlo da emiSSora deverá', atender lts est!pulaç15es
do Regulamento dos S~"lços 'de RlldiMifustio, assim co-mo;do~ artigos

11 e ·16, f§ 1" e 2" do Decreto-lei n~ 236, de 28 de fevereiro de
1'67; Portui& -MEC/MC 568, de 21 de outubro jj~ 1980 e 'Portaria ~C

nR 55 de 25 de janeiro de 197q, (llodifloada pela Portaria Me nQ521
82. de 2li de Jllarço de 1982,

P. Entidade obriga-se:

Quanto 11 publicidade comercial

e) - 8 limitá-la o. um mbimo de 25X (vinte e cinco por
cento) da programaçllo dUriBj e

b) _ a conservar em seus arquivos, por prazo de. 60 (ses

senta) dias, devidaraente autenticados pelo respon:;A_

....el, os textos de toda a programação irrRdiada J dis_

criminados pDr diD, horas e minutos, pera serem co!:!,
lSultados pelo OrQtlo Fiscalizador, quando necessãrio.

QUllnto '80 serviço noticioso, a Emissora compromete-'e' a

desUnar no lrl:tnll1'1o 5~ <cinco por cento) 'da- horário de sua program!,
çlo ctUria parI! a transmi!lsllo de serviço noticioso,

o CERNE, órgão de cornunicaçlio tio. Governo de GoUs~ foi

criado pera Lei 0.12 4,0)4, de 06 de Junho de 1962, ' como

Autarquia, vlncu18do à S~cretar1.n d? Goyerna.
PosterIormente, através da ,Lei 1.600, de 30 de novelJlbro

de 1972 J foi transformado em 'Empresa Públlcl!l1 tendo suas

lIlçõe!; regula.mentadas pelo Decreto nl;! 05, de 16 de Janc!
1'0 de 1973. A partir de 14' de agosto de 1.,980, conforme

Decreto n'" lB40, o CERNE acha-se vinculado à Secretaria

'de Comunicação Social - SECOM.

Suas ações sfioo regidM!. pele. legislação federal especH!.
co , notadamente', aquelas concernentes à telecomunicaç15es

e radiodi fudo.

1.3. - OBJETIVOS DA ENPRE~e

o principal objetivo da empresa é a promoç:i:'o e divulgA 

ç§Ot l:lm todo o Estado. dos atos OOS Go~erno~ Estadual e

Federal.

Especificamente, atrav·és de !leU$ 61'g10 básicos, objeti 

V8-se:

I _ Pela Cráfica Dt'1cial do- Estado:

a impresslto e c!rculaçZl:o dos Di,tirios Ot'ichl~A JU$..

\iça, conrecçlo de todos impressos necessários 10$
serviços burocr-'ticos, publicitários e promocionah de

todos os 6rglos estaduais. Além desses, e}(ecuta~se se!.

viços gráficos em geral para. o setor privado.

II -Pela Agência Golana de Dfvu19açlo:

'8 coleta, redaçlio e distribuicAo de notIcia~ e report!

gens, a todo!i os veIculos de comunlcaçfto, sobre as ações

dos diversos setores da atividade governamental, como

também. da atividade empresui81 privada, Ilediante co!!,

vênios o'u contratos.

III -Pela Rádio e Televlslo:

as emissoras de R4dio AM/fM,e televislo Br8lIl een ,_

traI. lIe~i8nte contesslo do DENTEl _ Hinhdrio das
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Comunicações, e)lecutam s:':."jÇOS de cunho educacional

social,. informativo, comercial e de entretenlmento~

Filiada à Rede Bandeirantes, a Telev1stio Brasil Cen-

tral, durante 20 horas/dia, leva tiOS telespectBdores
goianos uma programaçi§o ec16ticft, informando-os ,so-

bre os acontecimentos naciontlis e intl!!'rnaclonais.

PutOX5TRAÇÃO .Df. KU:UItSDS ,.ÚJl:JCOS

J - 11lAKSKISSOR

1.4. ..

o CERNE está lnstBhdo no Jardim Bela Vista, li Avenidn

Presidente Costa e Silva, esquina com rua Dom Abel, em
Goiânia-Goiás. Suas lnshlaçZif!!s ocupem uma área ecos 

tru!da de 12.600 111
2

I em terreno que mede 87.000 m2 •

1.5. - ~

A proponente encontra-se devidamente registrada em to

dos os organismos, Quais sejll,m: -_

- C.G.C/"F - 01.567.981/0001_16 ~'"
- Inscrição Estadual - 10003370 9 . - - ~

~Junta Comercial do Estado de ~~iás - .50002;78.. 6

1.& CAPITAL SOCIAL

1.l .' f.ILlJ"icatllc: Ly. 'E1etrl"ltlica Ltda..

1.2 - t.ipn P/lIH I1ICHkln: n-2000_V

2 - SISTEMA Ul.kADJAtlTE

2.1 - l'abrH:iihLc: Clamnr IM. ldetaldrgl.OB Ltda.

2.2 - t...ip~, c/oU tnhtlr~l(Jl 4xDMc-4 (quatro di,P(l10 tl de mf!ia onda

c(\m refl'Jtor üiapostolJ axi/
almer.rte de 9m entre d). /

f3(l 1 BB.

1'l.F'{~~~ 28106/58 • 01/DlI91

1.'. BALAMCO PATR1_IAl.
[ai .cz$ .11

Discrlninaçlo
E)(erdcio~-

1983 1984 1985 1986 1987

ftt1vo Circulante 2.5011 3.860 12.152 36.849 119.902

Rea1il8vel • curto prllzo 2.316 3.~9 .11.671 33.765 96.754

Ioobllizado T6cnictl 6.239 2l.926 75,914 126.683 6112.0>7

IUJll1zado ,rIllIJJCeixo 9 53 171 289 1.547

Exigível a·curto prezo 4.J?O 13.173 )3.558 ~9.78) 136.238

Exigível a lonto prazo 344 396 8.1.8 11.233 )8.170

PatrimOnl0 llquido 3.696 12.269 46.471 94.005 549.457

Receitas líQ'Jidas 3.045 8.818 34.48~ 100.079 ')8.~)8

Despesas operacionais ••514 10.S14 37.396 47.676 180.)83

Resultado Líquido (lu-

cro/prejuízo) (385) (1.2OI!) (6.201) (13.329' 189.427'

~
COJ'i(SÓXCIO DE EMPRESAS DE MDIODlfUSÃO E NOTíCIAS DO ESTADO

Av. rrcsitkinle C05la c S11\'J· Jaidim &1.1 Vista
ar'"ID· 'OIK': ;l.49-003.3. TeleJc 622127

OOIÂNIA· CiOlÃ5

Os invcstimentos em ampliaç~o das instalaçtles e Illoderni'

zaçlio d?5 equipamentos que o Governo, 8~rBvés da secie=-
teria de Comunicaçlo Social - SECOH, tem realizado na

EmpreSA nos últimos 3 (três) anos, contribu.íram para
elevar sr;:u capital e.m lRais 1.500S.

Caracterizada como empresa pública de 'direito privado e

com autonomia administrativa e financeira, o capital

social do CERNE, atualmente, ~ d.a ordem de CzS •• , •••••

599.000.000,00 (quinhentos e noventa e nove tdlh15es de
cruzados). Veja o 0.0 n~,15.47:J,- pág. 06'; de 11.5.86.

O Governo do Estado, único acionista da empresa, ~ubs
creye os aumentos de capital via doteçlo orçalllent!Sri8 ,

atravé~' de Decreto!:;. 05 recursos' norlJlal,lllente utiUzado$

para aumento de capitnl $10 as reseJ:vs! legais, 5ub!
crição e moeda corrente.

ClAUSULA QUARTA

A aoc~"dac). é constituida para ter vigincia .por prazo in

minade.', « sua. atividadt!:. terio inicio a partir da d&ta de

df! Setl'!mbro d~ 1.98B.

CIAusot.A QU!!CTA

~ socieaad~ se compromete, por seus Diretorec e demais _é<:ios

cóthtas, a não efetuar qualquer alterar;ão .n~Bte Contrato Soe!

.1 seu que tenha para isso r;ido plena e legal1llente Autorizado,

pr~vi".JIlente', pelos or9iol&. 40 Ministirio das Comunicações.

C1J..USULA .SEXTAA: cotas represC!:ntativaa do Capital StJc.ial, ea .ua totà1.idade,
pertencerio, aempre, .. brasileiros « .io inalienáveh, e ineau

c.j.oni~·~i., direta ou.indiretamente, a et;tranE!'eiros c pessoa.i

juridicu.

CL!nsULA SfTlMA
A aociedllde se obriga a observar, com rIgor o que se i~põe, as

Leia. Decreto., :Re~ul~ento.,.p~rtarill.B e qulli8qu:r d~ci.ões /
OU despachos emanados do· Mini.terio dar; Comunicaçgea e. ~e seua
demais orgâos .ubordinados, ·vigantt'la ou I!l ·vigir, e r~fereni;es

i. legislação 'de· rlldiodifusão_ aono%"1!l em geral.

Entrl'! ai, I'! Da melhor forma do direit.o, ,

SociedAde. Co:mercial por cota. de. reBponsabilidade limita

da, cujo!> negócios serio regidos pelas c1luIlU1AB e condi
çôer:: a saMr:

"".Brasileira, ao1teira, emancipada. univeraitiria,· rcld,d~n

t~ ~ dOIllicilhda Ctn, Goiinia, ii T-30, nO 161-4, Setor nu-=:

;'0, portador~ ~o ~i±ulo dê Eleit.or nP 10. 036 .. 210-31 ~!I

1f zona d~ 4.41 a~r;ão. elC de oI:! U5. 239 ....11-3. e Cartej,

ra d~ Ident.idad@ np·1.799.028, expedidll pelll Seeretll.rilt'

dlt seguranca Pública do Eatado de Goiátl, em 23/01/86:

LOZIA ANGELINA DA SILVA

AADIODIFUSAO GOYANA LTDA

A .ocIedll:de dl!mominl1r-.... RADIODIFUsAo GDYANA L'I'D....!-t e terá comO fi'

nalidade e ex~cuçio d~;,l!Ie!yiçQs dê radiodifu5io Bonora. 1'!tr1 geral,

qubr onda médi&, f:requência mod.ulãda, lIons e imagens (televir;ão) onda

curta e onda tropical, m",diant:e: ll.utori.:utCio do Minint.ério dar; Comuni

eillc.ôu, na forma da Lei e da LegiBlaçáo vigentes. -

CLAUSULA SEGUNDA

Da objetivos f!)[pXeSBOB da Sociedade .• de aco:r.do COIll o que diapãe

art.igo ]0, do decreto n'õl ,52.795, de 31 de outubro de 1.963. que ins

titui c Regu;J.mnento do Serviço de ·Ràdiodifução, serio a I:UVU1gacão '

de progrUlas de caráter educativo, cultura, informAtivo, e :recreati

vo, proJ:lDVen'do ao mesmo tempo, a publicidade comercial pare. Ilupor

F"':~o do. en.cugoa' da eIflpreBa e 11 aUA nec_e&&ã~i,:: ex,ranric:..j. I,

cLAusULA ~E1tCEIRA

.1 sede 'e foro da Sociedade tem como endereço i AV~~'
!Fllla a04 centro- Goiinia - Goiás. ~-..L:"""'''''''=

LAJtA coRRb. MONTEIRO

CLAUSULA PRIMEIRA

- CONTRATO SOCIAL -

Bra5i1eira, acltelra, upiversit.iria, residente e domici
lill.da em Goiãni., â Rui '1'-30, nO 1.614, Setor IJUl'tnO, pc.!.

tadora do TitUlo de Eleitor ntl 9.304.910-07 da 1. zona
@ 139. seçio, Cle de h" .349.808.221-34 e Carteirll de I

dentidade nQ 1..24.550, expedida J)!:la ~ec:retar"i!l de Se
gurança pública do Elltado de Goiil;;, em 22/09/81:

~Capital Social

12.004.034,26

25.225.420,52

67.000.000 I 00
82.000.000,00

121S.129.000,OO

17li.129.000,OO

549.000.000,00

59.9.000.000,00

15/03/87 a 01/01191

15/03/87 • 01/01/91

30/06/87 • 30/D6/89

Mandato: lnIc1olTéxmino

Assembléia Geral/data

EVOlUC1l0 DO CAPITAL SOCIAL

AGE 13/06/65

AGE 17107/85

AGE 10/03/8.

AGE 16/10/8.

AGE 12102/87

AGE OB/09/87

AGE 25/04188

AGE 11/05/8B

01REÇAO DA EMPRESA

Nome cargo/Diretor
Jayro Rodrigues da Silveira _ Presidente
Jsclr Jacinto da Silva _ Comercia!

Cle0b3ldfl M. de Ol1 ....elra _ Recursos Hl.JMn.
AIano Xavier de Sousa _ AdKlinl!:trntlvo

1.8. -
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CL!USULA OITAVA

A Soeiedad~ .~ compromet.e a lIlAntt!%' Im ft~!U quadro de func:ionirio

um nÚlllero minimo de «5011: t.erços- de empregados hrasileiro5 natos. /
eLlUSOLA NONA

A Sociodade não poderá executar J!lcrviçor;, nem de.têr concesões ou

pend..õe& dI! raalodifu5ão sonora no país, lém dos limites fixa
dos e prevhtoa no artigo ~2, do Decreto-Lei n? 236, de 28 -' p~

vere:Lro de 1~96""_

CUUSlJLA n'tCIMA

O capital Social é de CZ$ 13 • .230.000,OO('I'REZE MILHOES DUZEnTOS E/

TRIN1'A MIL CRUZADOS) representadoA por 13.23D.OOO(TREZE MIL DU

ZENTOS E TRINTA MIL) cotas, no villor I cada uma de CZ$ 1,OO(HOM

CRUZ,.nQ), e sendo integrAlizl'lClo no lIeu total em moeda corrente ao

Par. nCllta data, ti: distribuidor; aOIl .Seio. da seguinte forma:

.) LARA CORREA )(ONTEIRO,l!Iusbscreve e integralha ã importância
CU,Ji~.~l~•.O.nO,oo (SEIS HILHots, :.s~ISCENTOS ]'; QUINZE MIL CRUZADDS) /

Mndo representado por6.:6f5.0'O.o'(SEIS MILBOES SEISCENTOS E

QUINZE MIL} ootll.;

b) LUZIA ANGELINA DA SILVA, subsoreve e intl!tgrll1izA i :irnportin- /

cia de :OZ$ Ei.61S.000,<WtSEIS MILHOB~ ~~.ISCEN1'OS E QUI~ZE M!L

CRUZ~S) senao repreaentaao por 6.61~/"~:::M~~oM~.S~
'lOS Ec QUINZE Hlff~"~, J.~tf::;"\._~ .~.POl~V /
S ONJCO: - De acordo ~b'm c' art.190 2Q "in fifle- do decrf!'~ d~i

03706, de 10 de JAneiro de 1919, cada cothta ...·1 • ~

pon.abiliza pela totalidade do CapitAl Soei ~;~

cLAUSULA DtClMA PRIMEIRA

ia cotac 1:&0 individuab: em relação i 18ociedade,

Ullla delas, rlÓ reconheCê um proprietário.

CLAUSULA DSCIHh SEGUNDh

A Sociedade será lIdimis<tra.da pela sóc"i"'-'-7L,"A~=""~,,,=!~~~

fundio de SÓCiD-!?eren~ ci!lbendo-Ihe todos os poderes de

traç~o legal e a Slla representação em juizo ou fora dele, Compe

tindo-lhe .... indõ li al'i~in.atura de todos os papé.is, ti"tulol; e d~
Jl\Cnto5 relativDS às 'g"estões sociais e comerciais da empresa pelo

q6e lhe é dispensada a prestação de Clitll;ÕeS, l'>endo guC:' a inv,,:,,sti

~ur4 no cZlrgo s02l'.entc lfOdcr5 Dco'rrer após seu nome: ter ,:;ido apsQ.

vado pelo MiniF..tério das COl1nmir:-llcões.

cLtUSULA m::cIt<lA TERCE1RA

o Sócio ndministrat:!or 'terá dir~ito a u..or.a retirada mem.aI a t.itu

10 de Pró-Ll1bore, li!) ~corào COla os limitos àetf~rminadOf1 p,-üo re

gulamento do lmpo~to de: n~nda, tr. figurar em cada exercicio. que

"cerá levada li d~bi\:.D d<1 conta Despesas Gerais da fLrna ..

CLA.USULA DEClMA OUARTll.

'O uso da denominação social, nor termos da ~iãusula DC'cima Segtl!l

da de~te inl'itrumento, fi vedado cn-, fianças, ava.il'l e outros ates

de favor estranhos .õ!os interesses da-Soci€dadc~

CLAUSULA DECIMA QUINTA

AIO cotas sociais não poderão ser cedidas a. terceiros estranhos li jr
socie(11'1.de sero o conl'ientimento expresso à!lS demais sócios, e da

autorização prêvia do Ministério das Comuniczu;ôac, nos termos do

estipulado na Cláusula Quarta do presente Contrato Social, e para

esse fim, o sócio-retirante deverá comunicar a aua resulucão oi

entidade. Em qualquer eventualidade os sócios remanescentes terão

sempre, a pref:-ierreia. na aquisiciio das cotas 80 "ôcio retirante.

cLAusULA DtCIHA SEXTA

rAlf!ctmdo um dos sócio, ou, se tornando interdito, â. Sociedade n50

se dissolverã, procrle.9uindo com OI>' remanescentes, cabendo aos he,E.

deiro5' ou representllntes legl'lil'l do sócio falecido.ou interdito o

apitAl e 010 lucro& apura.dos no último b;,.lanço apI:ovado. ou. em n,2.í q Balanço especialmente levantado ge ocorrido o faleci.mento ou

, nterdi<;ão depois de seis- meses da aprovaçSo db Balanço Anual. OE

llveres, aSBim apurado&, serão pi'l90S em vinte parcelas, iguais e

suces5ivluô, devendo a primeira ser ptlga seis' meses ApÓS a data da

aprovação dos citados havereI>; O cllpltlll soc.illl J;erã reduzido prQ

rcionll.lmente, nunca inferior llOS limites f'}.xadoa pelll deoisão

nO 21/63, do então CONTEL, publicada no Diárlo oticid da união
'ae 24 de JAneiro d.e 1.96.(. Se, @ntretanto, d~seji!rem 08 berdeiros

ou representantes leg.ais do .ócio falecido o'u interdito, - continuA,

; reli! n5 Sociedade, e com i5110 concordarp.m tO~H Dl'> dem".is sócios ,

devu~o .que~u desiqnarem quem -os; ~~pre5e·nte. no lug~r ~Cl~~~t
f'alltcJ.dQ ou 1nterdito, cUJO nome ",era le ....ado ... apreculçao~
Hinil~irio da. ComunieaçõR••, t.endo, dele a .ua lIoprovação~Ct.'1
via. poderá intevrar o Quadro Social, do que aavirá, npce 'a ;.;

..nte, ... alteração do preRente Contrato Social e o .eu e • - 'o

quante .a,:quivamento na Junta COIl1~reia.l do E.t~ao de (".ciãs. "'.

e·""-CIJ,U5ULA DE:CIKA S~T!MA "> ., ':

o. lucros apurad.os em Blllanço Anual serão diGt:d.buid~s, c (

sócio. proporcionalmente ao número de COtA'" d~ que &110 ite ",-o;,'

rfl~, depois de dedu%idlL, preliminarmente, a inportânci1'! egu:!.~ CJ

lente a 5l(einco por ct!;nto) do ),ucro liquida plU'D. tl constit'-li 

çio de: um Fundo do Fleservll Legal Até que fltinjn fi zo~ fllin'<:.3 per

Ceatp) d,.,o Cl'l?itd Soci.nl.

~USm:Jl. D&ClMA: OlT!IV;'

Para c exercicio das funçõe,s de adminiatrlldor e procurAdor. de:.

.ntidad~ aarao br••!Jeiroc nlltos e a SUIl inver;tidurZl no carÇtD

.DlHnt~ podArá ·OeoJ;"rer llpór; sido I'lprovl!ldm; p@'!lo Ministério r];;>.s

COIIlUnic,-;õec.

CL~USULA oteIMA NONA

A 31 de dezembro de, cada ano levantar-t;c ã um Balanço Geral k

nual das atividades da empresa. O Balanço Anual levarÁ ti; ?!'HJi

natura do todos os sócios c será acompAnhado do extr<ll:to da con
ta de LUcro!; e Perdas.. . -

S muco: - Se llcusadOf> forem prêj~izos 05 Jnemso serSo l:uporta

do,!; pelo$ sócios em partes proporcion"'-is ;80 numer;

de cotas de que s~o detentores.

,CLÁUSULA V!GESIMh

Fica eleito, desde' .já, com renúncia ~ qualquer outro, por maÍE;

privilegiado que seja, o foro da sede da Sociedade para dirimir

gtll'llisquer dissidio$: que, eventui'llmente, venham a surgir entre

as partes contratntes.

CLÂUSULA VIG1::Sl~ plÜMElIlA

Os casos omissos neste. Contrato Social serão regidos' pelos -~

por;itivos do Decreto nO 3.708. de lO de Janeiro de 1.919, a cu

ja ~fiel observãn~ií!l,bern como das demais cláusulas desde compr~
missa, r,~e. obrigalll os sócios.

E, PQT estarem justos e coni;ratados, assinam o pr.!!

ccn~c Contrato Social em três vias de igual teor e

forma na. presença das b;!5temunhas da Lei ..

GDi:3nia,

(,L.~
LARA{~~ MONTEIRO

Assinatura- em nor.le da' entiJade corno S~quc:

RADIODIP(JSÃO GOYM<A LTDJl.

fl)ifM\~"")
LARA CaRREl> MDNTEIRO

Sócia t:'erente

LA.Jl.A CLiRRE:A MONTEIRO

Br.udlt!ira, solteira, universitária, residente e Jl;;=~~
.da em Goiânia. ã RUil T-?O nO 1.6H, Setax Bueno, '~r~'4

ri:1 do Titulo de Ele-itor nl;l 10.036.210-31 dn H! zon<J·)·c3-:"l~~

-4U seção, elC de nQ 0\85 .. 239.411-34 e Carteira Identidn

de n12 1.799.0?B, expedida pela Secretaria de Segurança

Públ;'ca dó Est<1do de GoiáG, em 23/01186;

LUZIA ANGELINA Dl\. .SI.LVA

Brasileira', solteira. universi.tÃT.í.a, residente e donici

1.iada em Goiânia, à Rua T-30 nO 1. 614, Setor Bueno, por

ta40ra do Titulo de ~leitor n09 .. 304.910-07 da lQ zone c

1.391 seção, ele de nO 349.808.221-34 e Carteira de ltien

tidad~ nQ 1.42<1.550, êXPQdida pela Secretariü de Scgur<:1l1

ça Pública do Estado de Goiás, em 22/09'81; -

Entre .1, e de comum i!lcordo alterar o seu
contrato social da referida tlocif!dade d!l t:eguinte forma:

I"J A1tera li. ~DSULA DECDfA que pasu<:l. a. ter ll. a-eguinte reüa.ç~D:O êa

pital. no valor de CZ$ 25.500.000,00 ( VINTE E CINCO MILHOES E aUI!l:

EN'rOS CRUZADOS), represcntados por" 25.500.000 ( VIalTE.E CINCO

MILHOES E: QUImmNTOS MIL) ,cotas, no valor, eada UIr11l da CZ; 1.,fJDlmm

CRUZADO) , e lIendo integralizada no scu total em moeda corrente dc.

Pais nesta data, c dist:ribuidos aos sócios da seguinte forme.;

.11.) :u.n COUEA MO~TE:r:RO, usbscreve c integ:raliza ~l inpDrtâncie; d;?

CZ$' 12~150.000,Oor: DOZI: HILHOES SETECENTOS E CIl'lcormTA M.IL

CRUZADOS) , representi!C!o por 12. 75D.OOO( DOZE M!Ln"ES SETEcrr~TD3 E

CINCOENTA MIL) cotas;

b) LUZIA ANGELIKi1 DA SILVA, subscrave e intagt'ali~3 li bipo~\:5.m::i::l

de CZ; 12.750.000,00( DOZE MILHOES SETECENTOS E CIl~CDEI~T1'o. U!L

CRUZADOS), representado por 12. 750.QOO(~ZE lULHCtES SETECEIJTOS I)

CINCOENTA MIL)::oti'ls:: /

2Q)As cláusulas do Contrato Primitivo c altf!rá~,,;:r;~ n3.o alc:acndDD

pÇ!la presente alteração, ficam inalterada.a. ~

E, por estarem juctos e contratados, 8.sJ;inlU!l o preAF.!nt~ in:;t"!:"Ur:lr-n

to em 3 (tres)viat> de igual teor e forma, na presença di1!i "i;~sternL!fiha

abau:.o.



Setembrode 1989

Goiânia, de Outubro' de 1.988

~~
!.ARA coRdA MONTEIRO

4~)'LJ...-U",,-
+-UZIlI. ANGE1INA- DS SILVA

ASBi~Atura em nome da entidade como segue:

DEMONSTItAÇÃO DE RECURSOS TrCNICOS

RADIODIFUSÃO GOYÁNA LTDA.
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b - ao s6cio HORCIR DE PAULR E SOUZA, 7.500
<sete tul co Quinhentas> cota5 de Cz$
1.000,00 (hUM Mil cruzadas), no ...alor totõll
de Cd 7.500.000,00 (setR /I1ilhões e
quinhentos M~l cruzildos);

CLÁUSULA - A re<sponstlbilid.:lde dos sócios coti!,';h~s,
na forMa da Lei, m-c-vi do disposto n.o

ar'~. 2 •• in f-ine, do Dl!lcrcto n. 3.708, d~ 10 de jilueiro de
1919, {;o liMitada à úlportancia tot;Jl do cap1till sociOll.

CLAUSULA VI - A sociedade é adfllinistr .. d.. por Uftl df' seus
sócios l:otista~ - o Sócio-GerE"l'ite -

.. o qual COMpete o uso Otl', de"llotÜTl'ação ~ocial e ti

reprl'!sentação ativil e pa'5sivi31 de socied<lde eM Ju12:0 ou fora
dele.

Cl~USULA VI [ - Os adMinistradores d3 sociedade s~'r50 j
bra.sileiro~ n<'lto<:; e sua investiduri3 no ~

Cill'go ilp6~ u ent-id.ilde haver recebido (Jutorga p<:lra eX'7cut"r I
'5et'v~ço di:' r<ldiodiflJ!õão !iDfllente pod~rá ocorrer d8po~5 de
aproYôldo'5 pelo l1in~st~rio dõit5 COMunicaçõe!ô.

CLÁUSULfI V]ll - A respansilbilidôlde e iI ol'ientapio inte-
lectual e adMinistrativa d<l 'Sociedad_p.

caberáCl !'õoftle!nte a brasileiras natos.

CLÁUSULA I X - Fica ellõ!i to pan o cargo de Sócio-
Gerente c cotist.a JOSE FERR~IRA PIRES"""

FILHO, que ser~ exiMido de prest1:lr cauçao de qualquer
e$pécie en gõlrantia de 5Uê gt'1st§()~ ~ ~

1. TRANSMISSOR

1.1.- PabriCllnte: Telavo lnd. Con. Equip. Telec. Ltda.

1.2 - Tipo e/ou codêlo : R'I'V-2000-A.

2. SIS'IEHA IRRADIANTE

2.1 - Fabricante ~ Lys Eletranic J.tda.

2.2 - Tipo e/ou lIIod~lo : 5110-1-04-XX

Goiânia. 14 de outubro de 1988

LARA CORR~A MONTEIRO

Sõci a-G~r"'nt~.

KEDE SUL-GOIANA DE R~DIOE TELEVISÃO lTDA
CONTRflTO SOCIAL ~'-.

Pelo presente instruMento p.ilrticuliH,

~~;~do~ER:~~~~/~R:~pr~~~~~~, ~~:~~~r~~~~
na cid..de de Goiãnia. E~tadD de Goi~s.

onde te" T'csidêncitl n<l Rua 144,. Quadra.....
~O, lote 20, Setor Marista, portildor dill
G{;Oduh de Identidade n. 63.873, E'xpedida
'pela SSP-GO... e in5crito no cadHstro de
Pessoas F15ic.~ do Hinist~rio da Fazenda
sob o n. 004.2~?701-2~ E' MOACIR- DE PAULR
E SOUZA, brasileiro, l;iHiado. advog<ldo.
dOMiciliado ntl cidade de (3oi~nia. Etitadp
de GoiáS,. onde tell1 re'sidência na R-t:lõil 239,
n. 77, Setor COÜ!tbr<l, portador da'
C~dllh de Identidade n. 958, expedida
pela DRP-GO, e in~crito no l:Z1diJstro . de
P~5S0a!i F15ícas do Hini~tério da Fazendà
!õob o n. 004.580'.311-00, tinhaM. It tê'"
entre iõi justo e contratado, constituir;
CO/110 _ de f.to con!'ôtitue/ll, . UMil socif!dilde
por cotas, dE' {"Rsponsabilldade li",itilda,
que se reger~ pe-lo Dl"l:r~to no. 3~70S'. de

10 de janeiro dI:? 1919, e' detfll'Üs
di,&posiçõe$ legais que lhe -f'ore/ll
aplicavei~, I'!, ec;pecialMente, pela5
cláusulas e condições qu!.' Mútua
reciprocaMente, se outorgtlM ~'aceitaM:

CLÁUSULn I - É con..-;tituidn sob t:l denOMinação dI"
REDE SUL-GOIRNA DE RÁDIO E TE:LEVISI"íO J

L,!,D~_. UMa !::ociedade P~l" cotas, dR- re!".p:onsabilidOlde
1:l.Iutada. COM foro l! spde •.JUridicos na cidade de Goi"ni<:l-GO
e§ta na Rua 02. n_ .230, Edificio Carlos Ch"il):la:., c_Q.llJ_u~
ÓO[}.. P?dendo abr~r ou fechjH' filiaI.s. !;ucurs.iis e
P5cr:Lt6rl~s eM qua~quel' p<lrte do território naCionll]. por
del:!.bel'<u;<lO de S6C10S Que representem a ....... ioria do c;;;pit.i11
50ci<ll e i'lprovação da Poder Pl:lblicQ Concecie,ntf'.

CLÁUSULA J l-A sociedade teM por objeto'. a execução
dos ,.;erviços d~ radiodifusão sonora ou de /

sons e iMagens, eM qualquer loc<llidade do tl'!rrit6rio nacio
nill. Mediante concessão ou pertÜSSaD do Governo I"ederal.

- ao ~óc:io JOSE fERREIRA "'PIRES FILHO 7 SOO
<sete Mil. P. quinhentas) cohs de ·I:z$
1.000,00 {hUM /'IIil cruzadas), no vôllor total
d~. C;;r;$ ".~OO.OOO.QO {sc:!te ,..ilhãe$ e
qUlhhil!lltO$ .uI crUZados);

CLÁUSULA X - A suciedade p(J~r~ fu:er-~e repre5ent.r
por procuradores. .5eilolpr" bNU.i o I\e \

natos especificados 05 poderes conf'er1.dos e o .."u :'PrMg., ...'
nos i~strufllento\:; de Miind~to. ~ ~. ~

':.""O:!D'''~'':
CLÁUSULA XJ - A soci.Rdlllde p<lg~rtl ao 56t:io-Gerente

rplI\unp.raçiio fIIp.n!!HII. n;io podendo, o seu
valor total 8}icedQ-r <la liMite MêxlfolO perMitido pela
legi~laçãD do IMposto de ReT1d;a parõlo débito da cont<l
"De5pt!~õIos Ger.as".

CLÁUSULA Xl I .- É exprtH;$a,.,eTlt~ vedi'ldil a ·utili:2.aç:;'io dü
_ denOMinação soci;al da"$ociedade~ eM qual-
quer nl'!gbcio f'stT'anho llIO!"õ seus inte..~~~e!; sociai5. e espe
ciõlh.enteo eM s~que5, itV<li<;;. endosso5' ou outra qualquer
fOrMia .de gara.ntia. 50b pena de retiPon!'j,abilidllld~ civil ~
criMinal do lJbt:io coti'.:'ita que o fizer. .

CLÁUSULA XI I I - A 50ciedadp é constituida l'!xclusivall\ente
d~ bra<;;ih!iro'5 de forMiI qUE' a capital

social, na SUil t(Jt:ijlidade. pel·tencel·~ seMpre a pessoas
Tisicas bras~leiras.

CLÁUSULA XV - Põitl"<1 O~ carg05 de locutores, redatore~ p

encarregados das instalaçõE'S ell.!triciils,
'SoMent.e seriio ad,.itidos bra·sileiros. .;'

CLÁUSULA XVI - fi sociedade, por seu'.:> sócios, obriga-se a
CUMprir rigorosaMente "r; lei5. rEgulalllF!n

tos e inr;truções eManiildas do Poder Público Concedente,
vigentes ou que venhaM a vigcr, referentes' à r<ldiodifu'São~

CLÁUSULA XVII - As c'otas representativas do capitillf.'
50l;ia1 são inaliellâ.veis e i'll:auciouá ...eis~ ...

direta ou indirehlllcnte il estrangeiro!5 ou peSGoas jurldicas.

CLÁUSULR XVII I - NenhUMil :ijlteraçio contr:aiu.. l podf!r:' ser'
. realizada seM pl,t!vi~ autorizaçilo do'

Hinisté-r io das Coto\unicaçõc~. após haver a entidade receb-ido
outorga pna eKecutar serviço de radiodifusão.

CLÁUSULA XIX - As cotas são nOMinativas e indivisiv~is
eM r~lação á '3ociedade, que pa'l"a ,cada

deh!i r~conhece apen<3!i 'UM único p1"oprict.tnio.

CLÁUSULA XX - As cotas do capital~não
ser cedidas ou tra~sf~$ a

@.".tr .. nhl'l~ à Jmr::il'!dad~ - fi,"'" prévio c:on5~nti/>ll'!'nto

PiJblj,co Conced~nt~ ., dos sócios.

CLRUSULA XXI

CLAUSULA XXII 00 resultado d(J ,e><ercido serão deduzi-
dos. antes de qualquer p~l"ticipaç;âo. 00:;

prejui::o!i acuMu1<JdO:5 e ü provisãà parü"o IMposto sobr~ a
Renda.

CLÁUSULA. XXIIi -"O prejuizo do exerci cio ser~ obrig;,;to-'
ri:iilMente, <ibsorvido pelos lucros. pelas

reservas de lucros e. pela reserva legal, nessa ord~M.

CLÁUSULA XXIV - Do _ lucro liquido do I'merc1cio. 5;";· (cinco
por Cl'!nto> serao aplicados. <:Intes de

qUõllquer outra destinação, n'i'{ constituição de U/ll "Fundo de
Reserva", qUQ n:tia e)(ceder~ de 207. (vintE! por cento>' da
cilpi ta 1 socia!. .

CLÁUSULA XXV - O Fundo de Rp.serYü ter~ por finalidade"'
n~,;egurar a in'tegridade do capit.al social

f!' sÓ/llente pode1't1 ser utilizado par>! aUI<lp.nto de,ste e
cOf'l'lpensação de prejuiza.
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CLÁUSULA XXVI - [) !ialdo Que existir. após <I ob5erv~nda
do digpo:;t,o n<Js clt:lU5u2as i1f1teriOF'p.5.

scrtl oistl'ibuido ;105 56ci05. na proporção de ~U;lS cotas,
·podendo c-stes. entretanto, oE'liberar por un<lni",:d<lde. que
seja Milntido. no todo ou cf'!; parte, eM conta de Lucros C/oI
Suspenso" ou re!iervado para o i1u",ento de capittll.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

il) Preferéncia a teMlIs, autor,,!> e intl!rpr"t~!õ
nat:ionai5 "fi,... de incentivilr a cri<ttivl.dade
do hOfi'lefit brasileiro l! o dlPsenvolvil'lento dd~
eMpresas • produtoras n1l:cion .. is. COM i1
c:onsequenti=! afllpli<lç:iio do PI~rc<ldo liQ<ldo d
todas as dtividad6''S ill'tistici1s;

CLAUSULA XXVII - D inicio delM <l.tivJ.dildes da sociedade
ocoT'rpT'~ na data dil assinatura do

present.e instrut4eJlto.

CL-ÁUSULR XXV) J 1 - 05 56ci06 cotistits declar<lM que n50. estão
).nl:UT'50S 8", criMes previstos eM 101 que

05 iMpeçàlM de- exercer a lItividade MercantiL

CLÁUSULA XXIX. - A 5ocip.dade não teM filiais. Obriga-se' OI

. estilbelec~-las P.M todas aS lor:a~idades
pari! a!'; qU:!lÍs for conteMplada COI"I outQl'g<l para o sel'V1çO de.
radiodifu6ii.o~· logo apbs II publicilÇáo do respectivo ato no
Di:ado Oficbl dOI Uni:iio. . ~ I
CLÁUSULA XXX - I;lualquel' ação fund<l~contr.ho ser'

. ' proposta no Fora d"s~ilrc•• m
alei~o. d8sde ~tJ. Oi q,;,:alt'J,;,er outro que tenha ou YII.., '1~t
dircl.tfJ. p(lr MiUS priv11eg11ido que pOSGi:Io ART'. -: ;Y É

. :l • .:J

CLÁUSULA XXX[ - .Os c~sos nãt;l previsto~ no presen~
trulIlent.o serilo rcsolvJ.dos de acordo COM

disposi tivos qu&' regulill"l o runciollllMtmto das sociedild~s por
cotas de renpon!iabilidade liMit"'da~ pelo: tiua:$. a
~ociedadp. se regerâ. e peh legislaçio qUe:! d1~cJ.pl:1.na a
eKccução dos ser .... iços de rildiodifuslio.

E assiM por SE' achar~1'\ jUSt05 ~ contra-
hdos assiTlllM o pr~'3ente ~f!l 04 (quat.ro) .... iõlS de igual teor
Q for~a d<ltilogrdfadas no anverso de OS (cineo) folhds, ti

qual lido e achado conforMe a,:;sinllM JuntaMente- 1:0"" as
testeMunhDS que a tudo aS'õ<istirill>l. para Que ~e pl'"oduz<I/Il os
efeito1'i legais. .

Goi..niiil-GO~ 10 de olJtu~ro de 19B9

ANEXO IV

DEHONSTRRÇAO DE RECURSOS rÉCNICOS

b) respeito às diferenci<lções rp.gionals da
cultura brtl~ileira procurandlJ reltlcion~-l<as efo;

seu próprio contexto!>;

c:) Manut.enção de te'lev<ldo sentido ético, I'lor<ll c
Clvico,

. _ A prograM.. ç:ão atenderá. taMbl!/ll, às
esbpulaçoes do RegulaMento dos S~rviç:os de Rõldiodifus';'io
dos artig~s 11 e 16, § 10. () 20. do Decreto-Lei n. 236 d~ 28
de feverelro de 1967, Portariils I'fC n. :i:l. d@ 25 dE.! janelrQ
de 1974, e n. 52 de 24 de Março de 1982 e Portaria
InterMin1sterial n. 5"68, de 21· de outubro d~ 1980.

. R~DE SUL-GtANA DE RADI~: iELEVAÃO LTOA

Go~anf-GO. lO .. ov-tubrD d 9i8. \ ~

SE FER E~~ F ~~ 1
Sbcio-G~rcntc

PROGRRtlACAO

TÓPICOS SINÓPTICOS

[)eontro d;a obediênci .. do quP pr~~cr~v~ a
bghhç:io P/ll vigor, 8 REDE: SUL-GOIANA DE RffDIO E TELEVISIfo
LTDA~ pilrtl concorrer a este Edital propõe-se iI levar ao ar,
e ••e lhe ~~j<l c:encedidil a conc()5são do serviço. ~ !iegulntc
progrlllMaç:iio:

[ - EDUCAT rVA

Obedecendo o ter.lpo previsto na
legislação, rê~l'!rv<lndo da ~eu horftrio de
tTilbalho espaço,; .. SetoeM ilproveitados eM
t.rilns1olissão de õlula~, p .. lestras e
confer~ncias destinõldos aos vários graus
dE' edut:i1r;ão e instr!Jção dos ouv;i.ntes,
pur<l o que firMaT'~ cDnv~nio5 CO/ll
in~tituições espeeialíz<ldas para. dc~r.a

forlll<l, prO/<lover o desenvolviM~nto

intelectual, c:ulturõll. /0101' .. 1 e cfvico dos
tfl'le<>spect.. dores

11 - NOnCIOSA E INFORHATIVA

Cottprpj:>ndendo jornais diários COM durõlç~o

t>li.niMa de 25" Minuto!; c"d~ UM, COM
t.rilllsMiss,üo de lloticiõlS,. f'iltoS
acollteciME!ntos ~ inforMativo$, aléM de
rcportag~m; externllS d~ carfltar
inforMativo de qualqul'!r natureza.

1.3 - tr"'nslIlis1'>or d~ r~5erYa - ideM

2.2 - tiplJ e/ou I'!0delo.= 5"110 - 6 - Q..ll _ 02 ./

1 - IIl8NSI:IlSSOR

1.1 - fabricantf">t lYS ELETROflIC LiDA. /

1.2 - tipo e/ou Modelo: AI) - 2 kW _ V /

2 - SJ.SIEI:IB lIiR.8D.LBl:UE

2.1 - r""bricante LYS ELETRDNIC LTDA /'

A progT'''fI\dÇ~O obl<'d~cçT'á neste C<ISO
sequinte desdobT'ilMento:

i! - A priMeira part~ serl'l d~stinad<l a
fatos e acont"'ciM~ntDs I1<lcionais.

b - A '.9u.d. P..t~.,J,,~,~
infol"Mativos illternilcionil~ ."

C - A tl:!rceít"a e últiMa pllrtc, qU~ t~ ;i
no ",1ni",0 10 Minuto~, ser~ inte-;.<o~ ,t'J

dedil;:ada a notfcI<lS c:o/llUniU I'?ol ~

loc;n~. lO .'!" t:

-:",'"=./
III - AO VIVO

RE~E SUL-OO~ANA DE RÁDIO.F TELEVISÃO LiDA ~

PROGRRHAÇRO

PR'lNd P lOS BÁSlCOS

~'.~ .
Con'!:iidcr;;ando o intel'p.sse T1aci~~

f'inalidiJde educatj:va e cultural dO'!. s~rvir;ps C
T'adiodifusão~ . a E.ntidade ~bai)(o sub~crit.. &1'1'. COMfH,o~ete~
PClll pT"esente. OI elaborar .S()US pro~r~"as l.nfOrM~tlvoS ..
erlucacionais e ao vivo. heM CO/olO a publlcl~a~e ~o"'eT'cli:l1 e .0
-serviço notic:io~o.. de f-oTM<I <li con'f.T"].bU1f para ~ o
desenvolviMento integral do hOl'lefl1 bl'a!õilp1.ro observanao
entre outras, 05 seguinte':> critério":

Procur<lndo valorizar o llIrtista
bT'a~ileiro. propõe-se a irraditlr u",a
proQraMtll;ã"o de i1lto nivelo ao vivo~ co", a
p<lrticipação in loce, de Clrtistõls ou OI

t.ransMis~;io de prQgl'lIMilS destes. grav:ldos;
por qUllllqu~r proc~sso ~fI\ priMeira
.pr.s;.ntaçio na ••i5-50ra. dlt' acordo COM a
reQulilfllentaçio doa "'llUrl'i.. ou dentro das
llDrM1Ui que a VenhaM regular

COMprQll'll::lte-se li ob'!'õp.rvar t11d.. li

legiSl:lçiio que rtlQe a !!!ipécie r sobre tudo a que !'OI? r~f'erp. <'i

horários e proteç50 ao Menor.

CONSIDERACOES FINAiS

Dl?ntro da. MeSMOiOrill'ntaç:50. Dpre(;l!!nt.<I"~

telepeça'5, COMO t.p.<IIt.ro l'! cOfllhdia de Cos~UMI7~' ~o

hOf'ârio perMitido, t1lfo/ll de filMes naCJ.onal!l
clâS'iõicos ou de aventuras elU de i'ucçio. PrO/llovef'El
sêf'i~~ nacionois eM videotapc. novelills. espoT"Y..es~
divertif'llentos e filM.ê~ de aniM1!lção sell:1ç;ior;ado~o
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,CRITÉRIOS PREFERENCIRI5,

E5t1l Entidade, obJetivndo ur
sp.1ecionadõl p~lo Hini'5tério dOIS COl'Jlunicilções. ~xecut..r' o
serviço de radiodifusão ·scnor. eM FH. nestOl cid..d@. nas
Melhores condições prl!!vishs pl!lo Poder Concedente. Pl'ocurou
i'IteTldeT' dentro do pC~5ivcl. a todas 05 CRITERIOS
P.REFERÓWIRIS. constantes da c071t"orr~ncia~ RS5i1<, é que:

,. Previu ;a constituiç,io da Sociedade por
el~/Ilento5 qlle eM GUiI tlJtalidade são naturais da região.

2. p'reviu UM" prograMõlçâo básiciI que visa a
atl'!nder, plenaMente, à finalidade do serviço prevista 110
RegulaMento dos Serviços da Radiodifusiio;

601.';.-GO\0 de "'tu) d. '~B.

~
I: ' ,

E ER ~REs F L'Hô)
Sbc io-6ertmte

dlt1Qa9d8 14 de agosto125portarln ".0

h-;;<OftcJ ti ~'o,4,1Jo ;, -;CJ/r!'f-C/l/ti.

IS 4/ t1rr~;ti;, ,L1J1!. plÓ J;~.Çl /?v",-y4v
ti Uüi;; /~? t@nfA/2A@u:;..,

E .... No10'3 /B9-GM .15.8. iÍ':l

De conformidade com as atribuições legais e re
gllJ!aroentares cometidas a este Ministério, determinei a publica
ção do Edital n9 10/89, com vistas ã implantação de uma e-st~

~:Op~~ai~d~~~~~~s~~ ~i~o~: ~~~i~~~encia lilodulada, na cidade

2. No prazo estahelecido pela lei, acorreram as s:~

guintes entidades:

!'K SUDOE:STE PJU)IODIFUSORA L'l'Dl\. El
R!DIO· RADICAL FM S~RED LTM.

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos COmpE
tentes deste Ministerio, as conclusões foram no sentido de qQe~

sob os aspectos técnicO e jurídico, as cntidadti!s proponente!;
saUs{iEBram à!; exigências do Edital e aos requisitoH da lag!s
lação espec!.fica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista. das entidades que se
habil1taram (quadro anexo) ã execução' do flerviço objeto do cdi
tal, tenh.o a honra de encaminhar o assunto ã. elevada considerã
ção dc' VOas"- Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de per1t!issão. O ato de outor
qa sorr.ente virá a Eroduzir seus efe!tos leqai!li apÓS del!bfi!ra
ção do Congresso Nacional, na forma do parágrafo terceiro, do
artigo 223, dll. constituiÇão.

Renovo a VOSSll. Excelência meus protes.71.;'s/ do

mais profundo respel~~~ /!;J<J:7~

/ mm~co '::l #'~â#",)
fUBLICADO 11I0 D.O. DE.l0..R..J~

Excelentíeslmo Senhor Presidente da Repiiblica,

Preyíu a instalaçllo e- o uso de equipaMentos,
e de Material de est6dio de fabricação 100 :t

3.
translltissor
nacional;

Por outro lado. a inclut;;:;ío de prograMas
ilolpol'tados serA antes UMa fonte de iMforMaç:âo
indi!ipen~ável ;la póblic:o eM gerlll e n50 UM
veic:ulo de iMportação c:ultur'<I1. fator bttsi.co.
pois dependendo da proporçio, de
degcarilctl'!'riz~çl'io de nossas conccpçãel> e idC;!ís.
de n/J!ô!ô<l criatividade e originalidade, cujo il\;:i!or
resul tado é UM dess~rviç:o onde a Maior
prpjlldicôlda I-: a, pr6pri<l cultur<l brasileiT'a.

S~fIIl perdpl' de vil"ta suas Cil1'õH:teristicilS

próprias dI! brgio de ut't l"li!giMIi' d ~ r .'
entidade seguir' U""iI pql1tic* de co'" ." •
apoiar:' 'ãe",pre os obJetivos nillcionai~r D-

o suporte indispl'ns;ftvel a s.~. c:onsecu

IMbuldil d~ t;ait; prop6s;itos, 'lie fOI' li ....e~f:r
desenvalvpr~ e espera levar ao ilT' UMa progt'õlilllaçio p í!-tof.
sob i:J bas~ de respol1~abilidade por parte da e~prf!sa. ~•. _.".

REDE SUL-GOIANA DE RÁDlO E TELEVISÃO LTDA

4. COMprovou UMI plena capacidade fiTnanc:eil'l para
o .Jtpr••ndifllRnto.

A pn di••a _ .te"deRdo
aspectf'lcaMRllt. ao Edital de CQncorr'nchl, lfelltOnatrau quer

ti) Atendeh .M 60% do teMpO d. aua progn...çlo
dUril a te",.". autores _ int.rp"et••
nacton .. b., respeitando ... dir."ellclaç;a.a
regionais da cultura brasileira. pl'ocur.ndo
"elac:ionj-1as I!" lSeu próprio I:ollte)(to,

b) Atender' e.. 5X do teMpO d. na progn... ,..o
dUria ti irndhçlo de ••rvlço noticioao
prÓpria.

c) ..t.••~.r' o ,,1I••to ~••,. .D 'e..,o d. sua
prDlnuçlo tlUri. • lr,..II18ç:lo d. uryiço
• oUdaao do Gaverao • Pl'og"."as Educativas.

REDE --8011 RÁDIO E ~EYI8iID LTDfI

OOitllia-oo~od• .,.,tu ~.:o... /, \

ERRE Rn ~IRES F1~ 0""'"'7 -tA
to-U.UIlt..

O· Ministro de Estado das
Comunicações: us::mdo das atribuições que lhe con3:erem o a,rtigo 19 do
Decreto n9 70.568, de 18 de maio de 1972, e Q artigo .12 do Regulame!!

ã~.~~~,S~~~~~°:iadj~f~~d~~U~;~3,c~mt~n~~d:~ã~i~~~aop~~~ :~~~o ~~
Processo M!! n9 29000.000387/89, (Edital n9 10/89), resolve:

I - Outorgar permissão à fi{ SUDOESTE RADIOD1FUSORll. LTDl\ .. ,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de ~Kclusivl

dade, serviço de radiodifusiio sonora em ·freqüência modulada, na cid~
de de Pira!, Estado do Rio de Janeiro.

11 - A permis.c:ão ora outorgada reger-sé-á pelo cõdigo Brasi
leiro de. '!elcconaunicaçõcs, leis subseqüentcl:l, "'regu1ilmento~ c obrig!
ções I'uu:mmidas pela outorgada em SUi1 proposta.

111 - Esta permissão somente produzirá efeitos Lg,gais após
deliberação do Congresso NacioncU., na forma do artigo 223. parágrafo
terceiro. da Constituição •

IV - Esta Portaria. entra em vigor na data de sua publicação.

~~~.:ft&~
r~-flMAG~HÃE/

de 1989MENSAGEM N9 469, DE 1989
(DO PODER EXECOTNO)

submete à cOMideração do COngresso Nacional o ato qu~ outor.ga. pel:lTlis

são " F~l SI.roESTE RADTODIFI.1SOPA LIDA para explorar, pelo prazo de LO

(dez) ano~, cem direito de exclusividade, s~rviço de radiodifusão son~

ra em fr:eqBênci.'l rrodul.'lda, n.'l cidadE' àe PiraL Est1:ldo do Rio dê Janai-

(~ CCtlISSOES DE CIet>:CIA E TECNOLCXiIA. CQHUNlCAç1.0 E INE'ORMÂTICA: E nB

CONSTlTUIÇÂQ E JUSTIÇA E REDAÇÂO).

1\villo n~ 530 - SAP.'

!Jn 30 de agosto

Excelentissimú Senhor Primeiro S~cret5.rio:

"renho a honra de encaminhar a essa Secret.aria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor 'Presid-ante da República,

Acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es

tado das Comunicações, na qual subme.te ã apreciação do Con

gresso Nacional o· ato constante do Portaria nQ 125, de 14 de

Ilgosto rle 1989, que ·outorga permissão ã FM SUDOnSTE RADIODI

FUSORA LTDl\ para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos. sem

direito de exclusividade, aervio;o de radiodifu!lão sonora em

frcql1ência modulada, na cidade de Piraí, Estado do Rio d!,! Ja-

-neiro" •

EXCELENTISSIMOS SENHORES MF.MBROS DO CONGRESSO NACIONAL:
Aprovei.to a oportunidade para rene ::t' a Vossa Ex

celência. prote.9tos dê elevada êstima e consi ração.

Nos termol> do artigo 49, inciso XII, combinado

com S 10 do artigo 27.3, da constituição Federal, tenho n

honra te submeter à apreciação do Congresso )'Irc:ional,

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor M.ínistro dc

Estado das Comunicações,·o ato constante da Portaria nO 125,

dec 14 de agosto de 19B9, publicada no Diario Oficial diJ. União

do dia 16 de agosto de 1989, que "outorga permissiio ã FM

SUDOESTE RADIODIFUSORA LTDA para cx.plorar. pelo prazo d~ 1C'

(dez) anos, sem direito de II'!xclu'lividade, servico.; d',

radiodifusÃo sonora em freq'tlência modulada, ,na cidade dr~

Pirai. Estado do Rio de JaM!iro".

Brasília, em 30 dQ agosto de 19l:i9.

RONALDO COSTA COUTO
Miniutro Chefe do Gabinl'!te Civil

A Sua Excclênçia o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Prim.eiro Secretário da CSmara dba Deputados
BRAStLIA (DF)

PUBLICADO 11I0 0.0. 0:J.jjflL/19.ffJ..

i:DITA~ No. ül0 113'1-<]M

Beceb!l'!Ient;J de propustil!l >ltlr<l <l. exe-:uC.:lo c I;:xDloro1cJ:c do.; aer'Jll;O de
t'.;.dlOOtfusao sonor-a en treqQ.cncla modlJlao~, nJ cldadc de Plr<l.t, Entado
00 R! o de ,Jan", no.

o 11\.NIS1I?O DE E'::Tl\DO DAS ':OHUNICAc;QES. tendo Qti\ 'J13ta o
,:ilSP~~5tO no at·tl'~O lo. dO,Dt:=creto no. 70.568. de 18 d~ maio de 1972, e
de;ccrdl:' ·;,;,m da n~~rma!:; t~gt<Jbel';';lda;:j n') l1e'Juldrnento dos SerVlt;09 dp.
~,"-Ó1QClltU8jO p.::t 'Vlqcr. J:orn·.l publiCO que. transco.rldotl '15 (quarenta e
qn,;,)) ,j!;),s. ·;ontlldoG do dia seQu1.nte ao da pUbl1.';a<;à'" dtootc Ed1.tal no
Dlàrl r) [)fl~l:H da UnidO. ~3tat'á receDer.do pelo prdZO dt::l 15 (quJ.nze)
Wlõl3. proposT,,)S para d t::ie-:ljçaQ e E-?plor&<;do de st':t-'Jir;,] de radiodifusão
3000['J.. ':Olf; J.D car·J.':: ter lst 1 C<'lS e <:ond 1';;';;':10 QUI' ~e sequem,



À? demals condicões deste E:d1taI f.:tzem parte do Drocesso que
lhe deu orlQem e encontram-se ê dlSP091<:dO dóg lnteI"e.!mados na
Diretoria Re,.lonal ,j~ DENTEL no R10 de Jano!:lro-RJ. .91tu8dd na Rua
111Qci'el Ccuto. lOS. ando!: seus reDl'c:Jentante!l lcq,,113 devcrao entrl::Qar
!'luas prODO::lta.3.

CCNJlçO::S CE EDITI\I.... PPAA EXEQ...ÇÃO E

EXPLCF.f\Ç.i'b CO SERVIçO DE RJ'DICDIFUSPo

10370 Quarta-feira 27

1. SerVIço
J., tocaI
3. Cdnal

Cli'lsse
5. C;lPltal mínimo eXI'Q1ÕO
6. Horo!lrlo de funCIOnamp.nto

Bra!;jj, 1 l<:l-DF , 12 de JaneIro

FREQl'IENCIA MODULADA
Plt"ai -RJ
245 ( 96.9 MHz)
C, ,
100 (~""m) MVIl =. .: '
11 iml taào

de 1989.
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2.# - Certldiio de quitação de tributos :rederais, exceto qt;an

do se tratar de microempre5a.

·2./f.1 - 05 documentos enumerados.:~os itens 2.3 e 2.<>

!,ão preci~ar,;;:o ser apresentildo.5 pelii:l cntid3dcs

que n~tcnham ainda iniciadQ suas <ltividad~,;.

2.5 - beclaração ftrmada pelos administradores, conforme Ane-

xo 1.

3 - o::x::t.M:NTOS RELATIVOS A C'\OA OOnSTA CU ACICI'iIISTA

3.1 _ ProvõI da condição de brasileiro, feita mediante apre

sentação de qualquer um dos scgul'"ltes docurnen.os: cer

tidão de nascimento ou cas~nto. certIficado de reser

vista, título de eleitor, ci1rtcJra profissional ou de

i dcn tI d.:.dc, cer t i í! cado de na tur a I'i zaÇdO exped i do há

mais de 10 anos e. pllra os portugueses. reconheCImento

de iguald<l.dc de direito ... civis ou prova de residência

permanente no País.

3.1.1 _ Fil;;<l dispen~ddo ·da a.presentação da prova de que

trat .. o i tem acima, quem per tenecr ao quadro

societário de entidade cxecutante de servIço de

r1l.diodirusão.

1 - ENTREGA DAS FRCf'OS TAS

As entidades i"tereS5adas na execução e exploração

do serviço dE< radiodl f'.Js~o deverilo, por seu repre5ent~f1te legal,

apreserLtar S'U<lS propostas durante Cl hClrárib de expediente, l'1a Di.

re.toria Regional do DENTEL em RIO DE JA."1EIRD. à Rua MJ.Quel Couto,
lD5.

Z - eex::t.fI.a\fTOS RELATIVOS A ENTIIJIIDE

2.1 - Requerimento dirigído ao Mínlstro das Comunicações:

2.1.1 - No requerImento deverá constar o endereço para

.. cor r espondénc i a.

2.2 - Ato con!Ztitutivo e 31teraçDcs -subseqüentes. com as

respectiva ... comprovaçi:ie ... de registro ou <3rquivarnento m

rep;]rtiqão comp-etente.

2.2.1 - Do ato constItutivo ou de suo:: alteraçiJes dev!:

rijo con:; tar di spot. i t i vos dec [arando expressame..!:!

t<~ que:

2.2.1.1 - A entidade tem como objetivo a exec~

çiJo do sE'rviço de radiodi fustlo.

2.2.1.2 TrlJtilndo_~e de !JDclt"dades anOnlmas,

que:

2.2.1.2.1 _ açôes representati ..'as

do capital social são i!!,

caucionáveis a estptngeJ..

ros ou pes:;o3s íurrdica:;

e inalienáveis a estra.!!

gei ros.

L2.1.2.2 - nenhum!! ~lterl)ç~o e5~~
tár la poderá ser real iz2.

da' sem a prêvia ó1utoriz.!!

çi:\o do Ministério das C2,

rnmicaçt:les'.

2.2.1.3 - Trotando-se de sociedades por catas

de resPflns;:lbi I idade I imi tada, que:

2.2.1.3.1 _ as cot1'lS representativas

do capi tal social s'Jo

inalienáVois e incaucio
náveie a estrangeiras a~

a pessoas j urfdicas;

2.2.1.3.2 - nenh~ alteraç~o con~r2.

tual poderá :;er realizada

sem a prévia autori7~ç~o

do Ministério dM Comuni.

caçi:les;

iI!7:.. 1.fl - Tanto 00 caso de eoci~dade l'IoOnima. c~

mo no de por cotas de responsabilidade

1 imi tadn, que:

'2.2..1.4.1 _ 0" 'ldministradores dev~

r~o ser brllsi ldroe natos

ou n1:ltural izados há mJ'!is

de 10 anos e a sua inve~

ti dur3 nos cargo::; ,o;ornen~e

poderá ocorrer depo i (I de

terem sido aprovadas pelo

Mini!Ztl!!rio das Comunic~

çt1es.

2.7..2 - No p."tatuto de FundaçiJO dp~'erÁ constar dispos..!..

tivos relatjvo~, aponas. aos tlubitens 2.2.1.1,

2.7..1.2.2 e 2..2.1.4.1.

2.Z.J - Ar. sociedades anOnimas ainda n~o executantes do

serviço de rõ'ldiodifusi!!o de .... er30 aprO!lentar, ju.!!

to cum seu estatuto, o quadro c;ocietário atuà"::>

J i <::.1do cons,t.:lnd" o nÚrTlêro, o valer e o tipo das

ações de cada sócio.

2.3 - Relaç50 Anual de Informações Sociais (RAfS). como prova

de cUl1lprimentD da legislação trabalhist<:l reierente i)

observância da proporcional idade de brasileiros na en

t idade.

4- _ IXCtM'NTOS RELATIVOS A CAIYt N::MINI5TRI\IX'R

'•• 1 - Prov"'- da condição de: br<lsi [ciro. rMdiante apresentaçi10

de qualquer um dos dQclJ~n·tos indiçadlilf> no ijtem 3.1.

4.1.1 - Ficõ=!. dispensado da ;lJprasF:'ntsçZlo da prova .18 ql~

trata o item anterior, quem pe~tencer ao quadfiJ

diretivo de entidade jti executante do 5ervi\~,

de rad.iadlfusi'lo. ~

4.2 - Certldtlo dos Cart6rio! distribuidores erveis, eriminai!;

e do de Prot.estos de rrtulos, dos locais de residência

nos últi!TlC!s;; (cinco) anos, bl<m assim das .!ocalidsd'!HI

dMde exerç1'l ou haj:1 1")(l'!rcidn, no me-!1mt:l pF'lrrodo. RtiVi.

dadas econômicas. como aaninistrador.

(l.J - Prova do cumprirmnto das obriga,ções elei.tcrrJis. media!!

te certídilo fornecida pela Justiça Eleitoral.

4.4 ~ Declaraçilo :l!Jainada por todo05' os dirigent.es, conforme

Ane'ClJ lI.

4.S - Todos os doctn'lentos) com I!xceç.o dos que tenban VD.lld!

de predeterminada" eloa cc:rrprovBntea de nllcionalidade,

deve rilo aer f i rlll9dos, expl!ld i dos ou rl!lva I1 dados em da ta

nlio superior a 60 (sessenta) dias da !UlI nprellentnçlo.

A dlmlOnstraçlio dOll recurllOI tl6cnicol • Que se r!.

.fero o n Q 5 do item I do artigo 14 do RegulllCTlento dOll SlIJrViçOll de

Radlodifustlo, com a redaçl(o dada pelo Decreto nll 91.831185. dev!.

r' !er feit.a mediant.e indicaçlo dai carscterlsticlls do tranuol,!.

minar" do sistema irradiant'e (Anexo 11) que a entidnde prete!!,

de utilizar nu SUBS in8talaçOes, corr~Jr8end"'ndo: fabricante, tipo

I! mo-CIlllo destes equipamentos.

6 - CAPIT.AL MCNIJ-O EXIGlOO PMA O' EM=REENJIM:N"fO

. ",,- o"
6.1 _ O capital m(nímo exigido para o ~reendlmento de qvft

trota li alInen "c", § 1'2 do artigo 11 do Rl!lgul~nto

dOi 'Serviços de Radiodifudlo, com a~rtdaç!o dada pelo

Decreto n2 91.837/85, t coleulado em funçfto da pot!!ncilll

ou. no CA30 d", FIA, dA CIAlI'''' da e!ltaçll.o, conforme tab!.

la nbai)(o, fixada pela Portaria M:: nSl 316! d" 11 dI'! ",2

vemb ro de 191J5.

ESTJlÇCES OC RN}HDIFl.JS1D so..olA EM CJ'OI.. M:DIA, ctO\

alUA E Q\DA 1RCPICAL

6.1.1 - E!taçl:ies dI!!' potência até SOO W, exclullive 100

(cem) vezes o mlIior Valor de Refl!lrAnci.j

6.1.2 _ ElItaçoes de potência cc:fllJreendidlll entre 5[]{l W,

el(clulivlt, '" 1 kW, inclusive - 200 (duzentas)

vezclI o mnior Valor de Refer~ncill;

6.1.3 • Estaçõ1l!ls d8 potência carçreendida entre 1 kW,

exclulSive, e 5 kW, inclusivE' - SOO (quinh~nt •• )

vezes o meior Valor dI! Refer~nclaj

6.1.4 - ElItaç(5es de potência c~ree"dida entre 5 ~,

exclu:liivl!, 10 kW, Inclulliv~ - 1000 (mil) velU

o moiar Valor de ReferAricIlI;

6.1.5 • EataçOell de poteneia c~rell'll1dldlil tlntre 10 kW.

I!x~lu.lve, !l 25 kW inclu.lve - 2500 (du.. mil 1!I

quinhentus) vezes o rTlIIior Valor de Ref.rAnel.,

6.1.6 - E'Itaçtlu de potenola c~rllendld. entre 2.5 kW,

exclu.ive, e 50 kW, inclu'ive .. SOOO (cinco

mil) Vl!zes o ITlBlor Valor de Ref"'renclaJ
.J,

6.1.1· t.stllçtln de pot~ncilll lIouperior .. SO kW .. 10~

'(sete mil) velei o maior Vltlor de ROfer8nCilf:
~..

ESTPQlES II RPOICDlrus/fO SCN:I<A EM~l" MD.UOA

-FM
6.1.9 - Elta;t'lell cl.IU "el! - 100 (c.-n) vez.. o mllar

V.Lor de R.hrAncl'i
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6.1.9 - Estaçt:Jell cJ::llIse "8" - 20a (duzentas)

maior Valor de Referência;

6.1.10 ~ E!/.tAçl'les classe "A" _ SilO (quinhentas)

mliar Valor de Referência;

6.1.11 - E5taçOes classe "EJJpp-ciaJ" _ 1000 (mil) v"'zea o

maior Valor de ReferOncin;

EST~S DE RPDlaJlAJSPD OC SCNS E lt.W:Dl:i (TaEVISliO)

6.1.12 _ Estaç"ell de potência At-P. 21 kW, Bl(cI1J5ivl'! 1500

(mi I e quJnhent9!l) vezes" maior Valor de RefI!

rêncioj

6.1.13 - Estaçi:le$ de potencia compreondida entre 2 kW,

inclusive e 10 kW, exc!usive - 2500 (duall mil 1'1'

quinhentas) vezes c maior Valor de Referência;

6.1.14 - Estaç15es de pot~nclA compreendida entrfl 10 kW,

inclUlslve e 25 kW, exciulIive - s600 (cinco mil)

VeZI,. o melor Volor de Refcrencia;

6.1.14 - E.tllçlle, de pot&nclll igulIl ou luperior I 25 kW

- 1500 <sete mi I e quinhentas) vtlzes o maior

VAlor de Rehrlncilil.

6.2 - Os valorel estabelocidos na menclol'lBd. Por t.. r r. M:"

316/85, referem_ .., 11 cada na VII cone.. ,slo ou porml ••lo
pretendida, considerAda ilSolad~nte. e'· o vll·[ôr ~".oe-:.~

feren~la,,,, .ser considerado para o cálculo, Ili o vigente

nR data dR puli1.1 icaçllo do Edi tRI.

7 _ A DEM:NSlRAÇ1O [E DlSPl':J'IIIBIUr:w::E tE RED.R5DS FINaH:EIAOS PO~

lEt4. SER FEITA !:lA. 5ErlJINTE FCfM\:

7.1 • No caso de entidade ainda nAo It)(ecutante do lorlo'ico d.

rndlodifudl.o;

7.1.1 - quando o capital lfocial da entld8rle 'or ~

ou superior ao vRlor do capital m(nlnn exigido

parll o empreendimento e estiver totAllTl\Itnte i!!.

tegralizado ou prevlstl'l., nOIl ato. ~onstltutl

V08, a integralizoçllo at6 a datll de entrRdA tm

funcionamento da "staçBo;

7.1.1.1 _ Pro·vlI dI'! dept'isito, em banco ou outn

instituiçl10 financeira, de, no mfn!

ITO, !jffi6 (cinqüenta por cento) do v..!.

lar correspondente lia capi tal flxlQlda

para o errpreendimento.

ceSERVN;1íD: Se a entidade porticiplH de mal8 de

lJ1l EditaI deverá, pOra cada lSTl d.elell, aprese!!,

ta r, lIIt'm do' dept'isito de 50% (cinquento por

cento) do capital, declaraçillo de ccmprr::misln de

reallzaçJlo de alnlento da capital social de mais

o valor do capital mfnimo exigido pllrt.l. cade un

dos ter'liço's pretendidos (modelo IV);

7.1.2 _ Quando I'] capital social for infl'!rior 80 cllpit.l

mfnimo exigido para o OlT1Heendimento ou for

.i9.!:!..!.!. ou lIuperior, mas nAo estiver totaimente

Integralizado, nem prevista a SUl!' intlllgraliz,!

çllo IItó 8 data do inIcia d!J funclonomento dll

estaçDo:

7.1.2.1 - Prova de depósito, em b~nco~r.

inltituiçllo financl!lira, de, no mInI

mo, 50% (cinqüenta por cento) do v.!

lar corrlllpondente ao c.pi tal I!Ixlgido

para o ~reendlfTl!!nto; .

1.1.2.2 - Demanatraç§o de dlspon[bllld~dlt do

cr6d I to bancár lo ou de g8rnn t la de

fi nanc I amen to, te i ta a tr8v(1s de doc,!!

mentol fornecido. pelAI in.ti t41çtlea

próprlu ou de 'flnancIamentli concedl

do pelo fabricante do. equiplll'T\Cnto.,

de fOJTnlil H cOf11Jhttar o vB1cr do cl!IIpl

tal mencionado no .ubihm anterior,

at' ating,ir, no m(nimo, o total do

capital exigido parI!. o errpreendltnl!l,!!.

to:

7.2 - No CllSO de entidade el<ecutAnte do serviço de rlldlodifu

g~o:

7.2.1 - Quando o capitAl locllll totAlment~ integnllz.

do fOr l..9.!:!.!.l ou superior li 10l'M dpl vaiareI t!
)(ados na Portarig rvc nll 316/B.5, pÀrll cada un de

lIeus serviço, ocrescida dA quantiA exigidD para
o novo ~reendi~nto. a entidade ficl1 I sentI!'

da demonscraçD:e de disponibilidade dE! reoursol

financeiro3.

7.2.2 - Quando o capital social for l.!!..i!!.ill ao ctlpltlll .

m[nlma exigido pAra o empreendimento (l!Ulcolhrlr,

lJllI'l d811 opç~e. nbai)(o IndicRdan)':

PRlfwElRA: a) prova d.~ de"pósl to, em bllnco ou

outra lnstltulçlb finln,ceira, dl'l,

no mrnlrrp 50% (cInqüenta por ~@.!!.

to) do lIalor corr.spondente do c.,!!

pitei ulgi.do -para novo «T1Jr.endl
tnl!Into;

b) minutll de ai tttuçlo dos ato"~

titulivol para alevllçfto do capital

1101::101, a &IH BlJTlentado de mais o

valor necessário para o novo ~

preendimento, na qual conRte que a

sua integral iZBÇtlO total llerá af!,

tivada até a data pt'evlsta par!! A

entradll· l!fTl funcionamento da e5t,!

çAo;

SEG.N:lA: a) prova de depóB i to, Ml banco ou o.!;!.

tra instltuiçfto finanoeirll, de. no

mrnima, 50% (cinqüenta p~r cento)

do vlllor oor.re5pondente ao capital

exigido para o novo ef'n;Ifeendime~

to;

b) dl!monstraçllo de disponibilldl'lde de

crédito bancério ou de garllntla de

finllncilUMnto, feitA lItrav~1I de

dOCl.Xllent03 fornecidos pelai InltJ.

tuiçOes próprias ou de flnancl.!

mento concedido paio fabl'"iclInte

dot! equipllmllntos, de forma s c~

pIetar o valor do capital meneion.!.

do no subitem anterior, ató atl.D,

glr, no mínimo, o total do clIpital

exigido parA o ~reendimento;

1.3 - Sendo a proponent'O !JTIA fundaçDo, executante dI'] serviço

de redlodi fusgo ou nlo, li ,pomprovaçgo do!! r~r;:urllos PE.
derd 10r foltl'l. de ~ das seguintes maneiras:

PRJt.EIRJ\: o) prova de depósi to, em banco ou outra in,!

tituiçillo flnanoeirA da, no m(nlmo 50%

(elnqüente por cento) do valor correllpo.!!.

dente ao capital exigida para o eflllreendi.

mente, e,

b) 'dMlOnatraçl1o do disponibilldndc de eréi:H-t..o-~

bancário ou de gQrantia de financiamento,

feita ·atra",!:) do doclSMntofl fOrMCidoa p.!
la.!! jnstltuiç1:le; prõpf"ÍAs ou de financl..!!

menta concedido pelo fabricante dOG equi.

pRfTlentos, ou Atravóll de outros melas que

dMlOnntrem II complementaçJlo do valor total

do capitlll exigido pAra (] ef1lIreendlmento.

SEQ.l.Oo\: prova de depósito. em banco ou outra I·n~

tituiçlo financeirA, do totAl do lIator

correspondente ao capital exlgido para o

err.preendírrentc.

:':4 - Os finam::iamento!l com O!l fabricantos dos equipamontoa

:om estabelecimentos da cr~dito naclonal!l n:!lo pod!.

rao ser contratlldos pOr prazo superior 11 10 (dez) anO~l;

8 - fiI...W'RO~AR A PRCroSTA

8.1 - A entidade deverA apreaentar. em r-ornplementaçlo à sua

proposta, o quadro (An~xo V), para oa fins das aI (neas

.!' 12., =-, ~, 2.. o!. do § 12 do artigo 16, da ~egulamento

dos ServIços de R.adiodifusillo, com li. redaçuo que lhe foi

dada pejo Decreto n!2 91.837, de ZS dtl> outubro de 1985.

, -~ - - _.- '-'
9.1',,:""PRra 'f;relto de'pr'eenchiinento dos Itens 7 e B do Anexo

V. oonstante do Item anterior. a proponente dever!!. DI..!!.

borar leus progrtllTl8a educativos, artrstlcos, cultUrais

e Informatl....,j'a, com ob.erllAncia aos principiai enunci..!!.

dos no artigo 221 da ConlltituiçlO.

1D - DI5POSlçCEs FlNo\l5

10.1 - o. doc1.Sllflnto, dlllvlIrlo .IIlr spresentados, preferenCial

mente, em originai. legll/els facultgda fi reprodlAçlo

fotostãtlca desdfl que AI c6plas ."j",. .ut.ntlc.das· e
Il:!grvei s;

1D.2 - A.9ceitar;ilIo das propostas nlio irrplicar4 na obrlgato

r lcdade da outorga. pode~o o Edi tal ser cancelado

~:: interesllo. dl'l 'Adnin i strti\çl!iO , I'T'"IedlAnte ato do MinI.!

..dls COITJ.lnlcaçOes nos termos do grtlgo 12 do Regu

gu!amento dos Serviços de RAdiodifus1!lo, nm que 3:
~~::;;::;:~. tenham direito a qualquer rocIarMçr:lo ou

1D.3 - Constati!ldu falCa ou incorrer;~o no doctxnentaçUo que

acompanha a proposta. o OENTEL poder;'; conceder Lrn rH'"

zo de até 13 dias ~ proponente para lIUpri_ltõl. 

10.;;.1 - Nos Estados do Amazona.!!, Acre, Parú. Ronda

dia, tlf'riApã· e Rorgima. á cl<ceçllo de S/H19 c-;

pitais, o prezo podera. ser de atl!i JO dica, ~

criUrio do DENrEL.

10.4 - O Miniatro de Estado d35 COfl'\IJnicaçelos poder{, Autor!.

zar a juntada do doct.mentos AO prOCtHlllO das propone~

to~ ti determinar seu reestudo.
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10.5 • o Ministro de Estlldo dnll Comunlcaçl)u ruervll.-1Ie 11 t!,

culdade de, v"rificada a con'lenH!ncla e, hAvendo p0.!.

síbilidl'ldc técnica. outorgar pormill3So 8mBis de tI'TW.

proponente dentre 811 que at!!nderrm às presentes condi

çOe!!.

:22.G3Ü - C:,:,t!:',L'!.. ;lo :ul,)::~idlldc ":0 ::.-o:.":'J-::..; al!' 05299506-5 e~:p8

~dr~ C.~ O!,..C.'t.';'; - :J._~.:\. n!: ;:;90~CliJca37-T?i 

...J;.~';::::. :.~L.:.:~.·. r.l:"':J.:':o '!:r.:.:;J.~; J.1_·.~;nc

:'l'~::;i.lcL't'J c,.::lO.1a, coml'rci:"':Ltc, I:~rur:..l do 210 de Je.!'tei

ror Eü~8do elo ~o de J:Illciro, j."eoidc.:ta·c uornicili.ndo t'l. Av.
MC-DENTEL

DIRETORIA R:E:GIONAL DO DENTEL NO RIO DE JANEIRO

SEçAO DE RADIODIFUSX.O

SETOR JURíDICO

PROC. 29000000387/8!i

JUNTOS: 29101000234/89 e 29101000235/89

A5SUNTO: Edital n9 10/89

p'ARECER SRAD N9 30 189

EMENTA:

convocação de interessados na execução e exploração

do serviç'O de radiodifusão sonora em freqdf!ncia mo

dulada, na. cidade de PiraI, Estado. do Rio de Janei

ro.

:crn::.r:.1Je"tiõc., J. }0Q Jlac!) "2" r:.pt!! ::'J.02, :J::.rra da :ijuca, :lia

(le ,j;:,.neil"'o, :::otc.do·u.o ,~io õe Z.:JmÜ·o - r;y :"!2.GJ8 _ Cllrtl'j.r-n.

ae !dD.-<-';:id~a.c lio I.:::'.:';::~ n!! 1.~47.177 - ~:':!lcdid~ em 18.0).70

.C.:>.:'. nl! 235.::;96.777-00j

<~::;:l.';r;:;:, :;:0: c~ta inntrtt.":Iento Zl: ,r"t:1.Clll;:~l· ue contrato cQnsti-

t<Jil' \.1.!l.2. sociedade r..ercantil :'0).: cotns uc .:copono::.bilidO-do 1;h

r:!it~da, r:..ue cc rc<,:cr:í. !Jcl::.o deJ:ltlio dz,Pn::u.çoe:n lücnilJ f:! técni_

cas r"~llictvüis t. ~Sp('Cie c !'"l... êJ clécusulr.z sCL,l.untes:

::0 - ·~lOt IJ,t - .;'"c.c<.:i'cI>:"',;:':{', :.,;') ~;'.lIlio::í}')io do :8.'Jtado

::t0 _':.:.~. ·lo ,:;';.;...-r.,eira, ~~tar:io r.o ::.2." de Ja."lciro.

lI.corraram ao chamamento do Edital acima indicado ali
seguintea entidadea:

A) FM SUDOESTE RADIODIFUSORA LTOA.

B) MDIO RADICAL FM STERED LTDA-ME
~~ ...- .. _~.~~.,. - .. --~ --~ - -- .....

lInte o exposto, concluímos que as seguintes entidadea

então aptas à outorga objeto do Ed1till n? 10/89.

a) FM SUDOESTE RADIODIFUSORA LTDA.

b) R1.DIO PADlCAL E'M 6TEREO LTDA.

Esclarecemos que as duas propon~ntes foram notificad....

p<1:n:<l suprir faltas d3. documentação.

Rio de Janeiro, <;. q. de r de 1989

"tõ.....~~~. y~~~.~~
HELEN1\. MARIA DE CARVJ\LHO· MARQUES TEIXEIRA

Assistente Jur!dico

Â consideração da Sra. Diretora Rcqional.

11 á~lCO' r."", n",. d4 ai'Nla#o c"~· >",0 • .;;õ;,;...J
soes, E. CociedadC' u.:>:.fl: o r:OI:l9 j'[fl+1:i~.

u.~ ".7·'-1:'1~'j·JJ'~!".·' tJ1"~

~: .i-_ ::ocicdade ter.. por ooje"tiVO oercantil a eXP1~'~"_"
ção do r&r.o de liJJ}IUlJIyur;AO. \" 4~
~ muco: 1. Sociedade, mediante autorizoçiia eapec ,~ ~

:rica, poderll a"bnr :filiais nesta ou

tra13 localidades do território no.c1onnl.

'lE..'1CTIdA: O prazo de dlll'flçao da Sociedade é indeterro,inado, _

tendo o l!IBU. imcio na date. de rl!g1l'1tro deste C'on-

tra'to Sociol na Junte. Comeroio.l do Estado do TIJ.o

t'te J3,l'leiro.

MC - DENTEL
PROCESSO NR 29.000_000387/89_27

Senhor Secretárlo-Ge-rlll.

Rio ,;. Jan'iro~ de 19.9
SElí""TIllO·"'''''''IO~

Dirator- "9100...1 do DENTEL/DR/RJ'O
SuQ.t1tuto

Rio~A'<'- de 1----e--- d. 19.9
MARIA~~S-
Chefe da Seçao de Radiotlifusao

Encaminho o presente processo (Edital n9 10/89) e

8~Ul!l apensoa 5. Divisão de Radiodifusão, para. prosseguimento.

Os é:!.à-"linistradorez ds ~ociedado cerco bre.sile:iro:3

_~.'DELI11".;.. .l:.'JI,:i:!.. I~OiJ:'~ii.C VI~.L1h 3]J·~:ilrO _ J.OD cQ

tae no vaJ.or de Cz::' 100.000,0::;' ( (ce~

1:\3.1 cr..lzados).

~ot.?'.l 200 (d.uzentas) cot&.3 no valor' iJe CZ:.

200.000,00 (d~e:"'.tos mil cru:za:ios;'.

F.n:2AllO i.:O:'~O VI~IWJ. :B?J,.'.'LIC _ 100 cotas nc

'131or de az:? 100.000,00 (cc.:. r:rll cruz§:

dos).

.:'sz,7onl:lcbilidade ri.os 'sócios ;5 lir:i :ada :: imp.-~:r _

ta."lci~ ta"tcl cio Cnpit22 Social., nos "tf!.l"';.109 do ::crtJ.

Co 2º à«.. Lei nf: 3.701:1 de 10 dI;!; jnneiro de 1919. -

Ao ••[lho."."" S.CIB'~. ai..&& 'l"é i~;,li, •. "'."

~~'::~:~::::::~;:1:::::::'::~::~::~1~i:~~
62, parágrafo 2Q do Deoreto nll 57.651 d~ 19 "il~:_
neiro de 1966. ~ ~ :"'''1

\';,

As cotas representativaB do CC!;Jit::ll ::iocial siio 1'h-f
lienâ.veis e incauciondvci13 a. eatrc:.nGeiro9 ou P~B

000.(3 jurídicSoS.

QUAnTA: o C3.pital ~QciÚ é de 8z:': 200.00e,oo (:ru.zentos rrdl

cr·..,rnados) ãividido e~~~OO (duzentas) c.:ot~a de va

lo!" :.omnal de Gz:; 1.000,00 (h~l.r.;. Dil cruzados), os:

cl1'l. u:::a tot~l:lcn~e S'".J.bacri to e i:'r~eiSTeli:;3.do r..e!":te

ato e::. 1:1.oeda c.orrente ÜO PaíE, di:otr::'buida 'c'nt~-e

os sócios d2. serr..u.nteI:Clleira:

NO prazo estipulado, aCQrrerAm- ao cham~do

as seguintes entidades:
_ RÁDIO RADICAL FM STÉREO LTDA -:- ME

_ FM SUDOEstE RADIODIFUSORA LTDAj

O processo ·Col eXRminado pela Diretoria R~

gional do DENTEL no Rio da J.aneiro. despacho de fla.

25 e Parecer nl 30/89 - -ris. 26 fi. 32 pela Dlvi.s5.0

de Radiodifusã.o deste Departamento I"r1fol'maçào MD

nl 198/89, con.statànc1o-sc que as entidRdêS supramea

Ronada~ atenderam aOS preeauPol:lto~ do Edital.

Ante a exposto, cstá o processo em condiçõe.':l

de ocr apreciado pelo Exm12 Senhor Mir'liatro de Eatádo

das Comunicaçõcl!I.

Trata o presente processo do Edital nR 10/89.

para outorg;<l' do serviçO de' radiodifusão sonora. :m

freqUôncia modulada. nl'l. cidade de Pira!. Estado do

RIo de Janeiro.

ESTUDO

SINTÉTICO:

CONCLUSÃO:

ASSUNTO:

n::l-;;Oi: ~ :!;. sua investid~ no Cil~t:0 so:ne:Jte .-oüer1

nrastUtl, ~ de t&~ de 1989

r--~'4-.
~ERT BLOI MONTES DE SOUZA
Ur D etor-Geral do DENTEL

OCf)r~er ~~ós é..s.verelj sid.o aprovÚ.esos ,Jelo ':1r.1ot!i

rio .:12.9 ~C::llJ1"":.icaçõc:c.

~: ;. Sociedade se CC:'11;)l"Orectc :;,. <:::.ntE:!'" e::. ::::al.: ~J"'tdro

de l1.Ulcio:lr:.rio,<.::, UT_, nnero c:ÍJÜ:!lO de 'loi~ tcr;oo

(2/3) de e:::p~e':::;.:lõ.oe bre.si2ei~os~

. r ....s~l(;iro, ::::0) ~QJ.ro I COI:l(;l'C'::'~~1tC, ~ior :DOr omanciJ)açEq

r:~"t:.~~J. do ::io Jo .1 ,-..::aik-o, SDto.U.O tto .:io dl1 ,jlJ.ru!iro, resident"e

e àor::iail~Q.do L .'.'.1". ':crn:!::J.b8tibc. t 3.300 n10CI.J "2" L:gt2 2~02 f

:Dnrro. ~~ 'i'lJucn, .:io de Jc.nciro, :C';;lldo do .~io de Janeiro- G:;:;r

DEC2:;.

~: J.. Socicd:ade sero ::.iliti.niatrMa pelo sócio coth-:;&

7J~BL'':;O I...OiJ"'3À":: ·"':;:EI.1i;. B:U~.;'LIO, no exercício das

'funções de DI::tZTC3. GE:rr:;TE, caacndo-l!ll 1.3 j/!6

tõelJ de todoo .os negócios ~ociai11, e ~<:l:!.crcia~!J I

bec CO!:lO e rQpreeentt".ção da Sociedade e:;. JuíZlJ ou

fora dele, sendo-ll1e dispensada. a p.rc3ta:;âo de

caução.
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SEGüNDA: A tituJ.o de ??,o-UB:)?,E o DI!lETCR G::nm:TE terá. ce

DO reounera.ção, quantia fiÃllda elt.. Conum, até os 

hl!!1.tes das deduções fiscllis previstas na legisl,g

çâo do lIliJ.loot~· ~e ~enda, e que será levada à con

ta de Deapcsc.c Geraie.

~:

~!:!li:::l~il.._:; deste COI:ipl'aI:'li::;o(J, ::iC obricc.:,~ o 'Jil"etur

8ócio~.

'j,'lc.1.Quer :'1cna.lid::lde de lei ",;.ae os impeçlJ.1il de

e:-::c,:.'cü.l· 2. utivid:l.u.13 nc:cculltil.

~~ ~VdÁ-ts /71.
ADELINA 'ElJtINA IJO O fIEIRA. :m,MULIO

re, casada.•. comerciante, na:m1t"al a,o
Rio ,de Janeirc, 'Est,aao do Rio de Jan.~

ro, residen.te"o domicilia.do à. Av.Ser

D;!:lll">"betiba., 3.300 ~loco "P apt 1l 2~02,

Blll"ra da Tijuca.. TIio de Janei:ro, Eat!

d. ,do Rio de Janeiro - Carteira de I

dentidSde do I.F~P~/n.r n Q 1~441.177

exp.adida em. 18.03 .. 70 e a.:p.p'. nll:~.

23S.996.777-dO, reaolV'tlm ·!3..l.:srar seu

Contrato SooiaJ... x.egist:r:a.do 800 o nQ

20~714-5BO, IJor dl2cisão de 28.09 ..87 ,

"'na" oondições seguinte.:

SEGUlIDA ALTERAÇÃO COlf.CRAXUAL DA iH
SUDOESTE RAIlIODIFTJSOTIA r.TDA.

festaJ'ilUnhaa:

F.AJ3IAlTO UOurof"Q:-VIEIRA IlMULID, õra!31

1'6iro, oasado ,OOl1le~ianteI na1;uraJ..

do Rio de Janeiro, residente: e donde.!,

l1ado ~ Av. SCrn8.!!l.b~à, 3~300 .Blo

00 "1"' RptSl 2102, J3ãí"ra da TijuCB.íRio

de' Janeiro I Betedo do 1ü~' de J8Jleiro

Ca.:t'tcirá. ae Identidade do I.F.F.!!4 '

n!2 05299506-5 expedida em 04-.0~~79" .~

C.P..F. nll B90.. 083.• 837-72r ADELIllA 'Eu
LIIM t:OU3.AO VIEIRA B:MULIO, braaild.-

a) Suprimir o j 'OIlICO, da c~á.UDuJ.e.-PRIL!ElnA do Contra.to"

Social;

b) Ficam mantid)"o f':l rati.ficadas aa demais cláust.l1uD não

ultcradas pela- presente.

E, pQz:e~tarem justa.a e acertadaQ íir:I:8lIl o pre:3cnto in!!,

trumento, em três vias de· igual toar e forma, J?ara.

86 efeito 1_ na. prcacnç!1 de duas teete!llUIlllE'..e.

, Rio de Janeiro, lO de Abril de 1989.

S/;:t: ~ ~- I\..,

9Z-~~-tI- /(2Cr
,r.r.::J..U.:;O ::UJ.i..... J ':XLI:"'; ~l,A:;LIO'

o u:::a de. denoninaçho socif..:l; ;;01:' ";(!!ü.02 d~~_;:h"f

'. ftl.
D:t..cIt.JJ-. P~u.:':.:..!;.J,. dcate in:;!tT'.c"!r~tOt -s veda o. eI..: .2

ç:..n t.veis, ::'bCln~s e outros I.otoo de revor, c_ ~~ ,

aos .interesses da 5ociedade, ficando o DIR.ETDB G.E-·

iU:.l.~.t:. na hipótose, de· in:rração desta CláuBuJ.ITVi!b~'
lIoalmente responsável :pel.oB atos pratiCadOB. ~"tu..-

\. ~

si.:.o ::aji.. revestida dto tod:)s o~ o;;foito

'.1"2Ç '- Se herdeiros 'ou 5UC8lôlBorCB nEo dcaejarCI1: ~ _

tiilUar na Sociedade, seus haveres lôlerão "';,.,

redo:3 em Balanço J.evantaê.o especialmente

rn. esse :fim, e serno pago~ em 24 ,(vinte

quatro') I-:.'~8taç.õee mensaic, iguais e sllceaai

va.c, Gem jUros a que:i! estiver judicialmenfJ!/

autori7.ado.

~'

~: .~ 31 do dezc:::.bro de cada ano, ~ewnt2..r-~e-a o J3al~

ço Geral das z.tividades da. El:lpresa .. O Balanço leva

:rá ti. E.ssina-rura de. iodos oa sooioa e será. ecomPanb!:

do do Extreto de Conta de Luo:ros e Pc!rde.s~

§ lº _ Os luCros líquidos o.~os em :aal2J1f;'o }Jode-

X20 ser distribuidos, ·'~"';opo:êcion.a.1.z:J.e!lte, C$.

benã.o c. cada sór:io 8.S partes corres!lona.entes

às"cotas que pos~ui~(!:l atendenã.o, _entreta."1tq

}Jrefe!"encj.e.1JJ.ente aos interl!!saeo da ~ocieda.

de que :?or.deciaaa 'wejoritária. do ca:pite1 P.2

derEÍ. decidir a incorporaç.âo dos J_ucr~s !lo 0,2;

Ilital :3001201, cabendo ne130e aumento a cada

sócio as partes proPorCiOnrdS às oota.tl q.ue

J,lossuirem.
§ 22 _ Os prejm.zos, cv.entua1.l::leuto,/tlXistenteEl

riio' s'.lport2.a.os p,elos aóc:iIl:Js. to:::l.bél:., propor

cior..21I:lente as cotas ,Clue :posEIUire:.:., e:n-

prazo de 90 (noventa.) di!:la 1l:p6s o encerr~eB

t~ do 3alanço que apurou "o prejuízo. '

~
O sócio que desejar transferir parte Oll s. totalida-

de de sua.s cote.::; d.ev~Z'á notificar, por escrito à 82,

ciedade, discri:cinando-lhe o pl'e90, for:na e prazo 

de j;Ji:..g;a.mel:to, pc..ra o_ue, ~~ravés de seus l.e:::ulis só

cios, e:cerç~ ou renuncie ao Cirei to de preferencia ,

o que dever& fazê-lo dentr~ do pra2~ àe óO ,(saszen

to.) dias o. contar da data do ~'ecebimento da. notifi

cação~ Decorrid.o o prlJ.2o éic 60 (sessenta) dias aen

que 2 ':;ociedade exerç.a o direi to de prefcrê..ci:;:., as

coto.a poderiio ser transferidas a terceiros, obser 

vana.a-se prcil'ie..":lcntc s. anuim.ci::. exp:'!l9S2. do Poder

Concedente, i!::.rf.". que o at.J de t rl'l.nofe=encia p05~a ter

os ofeitoa ~e~is..

Dren=-,.
Qto"::tTl:..: C falscimento ou a in"terdiçE:o de qU~l!ucr do~ só

cioe :ls'o d.isso1.veri, necessariaCl\ente, II Sociedade ,

fic~.da os herdeiros sucessores ou representantes 

leGal :lc~,ez.ã.o ~ub-rogados no~ direitos e obrib2-çoes

do l'DE C:::r.TJS" ou interu.i;;ú, pcde:ldo nele. fazerem-ce

r"ep.:rescntar e!l~uanto inà.iviso o q,li~.hião respectivo,

por um dentre e1e~ llevidaL1.E!nte credenciado ?E:llos

deYJl2'.is.

"!5 111 _ ;:ediente consenso U11lm.ime entre os sócioc oJ:!

pcr13ti tCB os herdeiros ou sucessores j;lode

riio ir.,L,-ressar na Socieaade, caBO nno baja iE:

~:
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2 - TRII."lS/IlISSOR AUX~.!1..~

.!.l fabl'j'-;uttc-: Tire ELEGTROIrIC Ll'DA.

2.2 tipo c/ou mouelo: 250 watta _ 2U-250 i.I/~

3 - §:lSTEHA I RRADlh'\1'E

~. 1 -f'~lhri(";lIlTC': L:.\PRll. AUTE;rl!S LTDA:

;.2 - tillll C'/ou 1:\od(~I(]: CIR9ULAR _ E.U'.-2

rO, c;;;.zado, c·c,;!;E::"C:,.a;1te, :latu:r~l do ?i.o

de JE'..neiro I '~:esià.er:.i;e e domciliado

l:..v. ~cZT..az.Õcti1JC., 3.300 ID.oco "1" apti2

2io2; 3~rc. c.r::. ':'i;j'l.'~C., ~io D.I:: Jt..."leirn ,

:=:staüo c.o ?.io c:.e J"-'1~irQ - Ce..rteire. de

Identid3.de G.o ='??/?J nO: 0529950ê-5 ex?§.

ttidn eJ"'. 04.04.79 lO! o?.?-390.03].837-72 t

;.:'JTI,IrlA ZD1~!T:;~ ~~OU?.ÃO V7!'I?.A :a?.AtTJjIO, ,

brasileira I cas~s, conerciante, natu. 

r2J. do Rio de .JO':.:!.l~il·O, =ctc.d.o ao 310' de

Janeiro, .:.~esj_êen~e e t'I.om.icilie-do à Av.

Serne:L:tceti"oa, 3.30::; 31oco 1'2." 'i:.:ot!! 2102,

~~e. lia. :i,juc::., ::i.o ãe J"-nciro. :2.:;tedo

~o ?.io de ';c..'lei.~l C~teirc. de Id.e'lt:iJJ.@:

ae rio =?:/::.J :.1< 1.447.J.77 €-x:t'[;C,idf..

18.0;.70 e 0:?:::-.23=.~9ó.77";'-OO, l~esol.V'c:l

al.·i;oZ'ar 'co~: S.O!1't:."c:;:;e. 50ciZ'.l, :"~,:i5t:::-a.do

e:=b C' ~~ 2')i7:'~5:!:J~ :;or ücissc::e ?é..

~.. ) ..::.::'.:':,-:::,:',; ~~:./_-.:.-=- .""--"-, .- :'.::-..;
;'~é..::..:~:":'o (fi ::::: ::,~S'~C:, c: (':~..:. '.: ':,:,c-z ~:.:.:' C.~:.=~

:~:;z~2.CJa,íJc; (~oi.s !::il c;~:-:;·>'" :'OVCE);

b) ~ica tie~~a ::o:a.---::.E:., a1te:"::'.f.~ :.:. o1..:'..".2suli: ~IíJ._:;:::.t. 6.0 Oontrc.
to Eooiel, D~s:'1ndo c. vJ.cc:cr,:,r com e. seguinte redação:

"Q.-:J..:.1~ - C ca!Jita1. social é de :~0:~-C2.000,OO (dois reil. _
oruza6.os nO-Tos), dividido €:r:l 2.000 (duas JDi1 )
cotes de valor r.:.om:::.aJ. do l~a::SlrOO (huJ::l Ort12tl.
6.0 novo-) eade. 11::.e. , totl?..J..nente 2>ubscri~o e- int~

c;raJ.izado neste eto em moeàa corrente do ::?aís~
dietribuido entre os sócios de. seguinte manei
:a:

:P'J..5V'::O !:Oü?.ÃC VTI.:lRA B:::Ji.UI:IO - 1..000 (mil) 02
taa no valor de :iO'z$l.OOO,OO (m..u; ~l cruz~

nova0) ;
.;:J~I:;J. LJLI~:A :':G::;~D VIEI?..A J3..·UJILIO - 1 ..000 
(':.iJ.) coto.s no velor de :~Jz~l.ODO,OD (hum mil
cruzuaos nefvos).

7otal: 2.000 (Õ:L~~S oil) co'te3 ~o 1":llor 6.e ·:~ozS.

?OOO,08 (dois til cI't'.z:d.09 novos)" ..

c) Picam c:a.qJ;;idas e :::atific2.ücs <lo:;:; dcu.::':':;:; cl::':.·,;~sulc.o :n5.o ~
'terE.cl29 :9,"11'.:. presente.

::, por estarem justas e acertad.a!; :fi~ o :presente ins~
I:.ento t ai:. três vias cle ig-.I.al teor e forr...E. J 110.1'2. u,;:: só efei
'to. n& prer:ençe. c.e duas teE:ter:n.mhao.

?.io de JL'leiro 1 3.4(:;(&1.

Os abai;lco-assinado9, PAULO DE TARSO DE SOUZA S!!,

VA, l:lras:lleiro. 90ltéiro, DBnCikio, .+csiê!:~nte à ICu<3 Ca,.$).dida. de F'J','~i

tu 13~t05 ni 201 Bamo são Franc!9co - It :peruna .I:,,:..~ f Fortador c::.

Carteira de I<1ent1dad~ nS! 05626073-0 expf'!di .â pelo ITr:'. :;-J., CFF" :"!.~

·679.B47.467/53, DANILO TERRA FERREIRA, bras l.eh-o, casado~ ;,b1"ichC;

rio. rt!:!idente à Rua D1mpina. Pereira Shuart ng 17 TI.....:x·ro Gove!'1Iad:c;

~ob~~to Silvei::'rl - "":'::a,pcruna -:;....... portador da C~":''1i::'..:.. de rdcnt::'""""d'é)

n~ 1062723 expedida pelo IPF. PJ. t CPF. nº 302.187.G57/ljQ, T,U!Z C.~- ...

LOS FBRRGnA, bl'asi~~ho, sOltt:!i'I'o, T~cnico em Conta~iliQ<là.e, ~~:t .....

4.mte 1 Rua SM at!!b~!lt1ão l'~ 17 Engenheiro PGdl"cir'~ ~ lTova 19u'lÇ'1.1 ;']

portll4a1" da.Carteira de :Identidade nSl 46.724-4 e:<pediaa p~o (""":.o::. :r.j'

CPP'. n•. 31,.. 432.927/87,&lIlrSON RIB'PIRO ROnIi!IGUES~ br"d'.eiro. C:~~<:Ido

Radta1hta, rfl'5identa à Avenida C:",rdo~o l~ira n! 498 3ptr- ·~":'.1 : :.~~_

t:ro - Itaperuna. RJ., portador da Carte:lra de 'Identidade l12 OSG2ti9S5

8 exp4!dida pelo In:'.. RJ., CPF. n~ 655.642.947/34~ por este in!;t::'U.'li~,

\;0 pu-ticula:r c na melhor iOm1.:l.\?e direi~o, conz:;:itu0:11 ~r..b:c s1 1',r!ê!.

SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESFOnSABILIDADE LIHITtoD.\, que S~ !'::r..~~5. pa

las Seguinte9 cláu9Ul~.

~

A finlm. ger~á sob a denominação dê !'JJ)IQ r....:D!ç:1.

FM STGREO LTDA. }lE, e terá sede nesta loca1.idade 3. RL1a Cid 11u.n~!l Fi

gueirCl n~ 41 Santdsia - Fir;:Ú. RJ., .E.icnndo c!J..e::"~ o Fôro d~!:tt:\ Co

Mm"Ca para qualquer ação fundada no presente cmlTRATO.

o objeto da Sociedade !;.~á " ~XCCl!çrO :13 .sc~i-;,;

dI! Ra.diodifusão ..

~

C Capital social será àe UGz~ 2•..2.':0,ca {dei--:: I:;::':

C1"t17:ad09 novog), divididas ....1 2.000 (duas Mil) quot.:.~ co l~~e ::~G:::

(huJt cI'U%.ado novo) cada. ur.ta nês1:e ato reo.lizaélo C!!l éii~lr!!;b:'ot :::.!O!::

crevendQ caefa s6cio 500 (quinhentas) quotas.

~

fl Capital'!, integralizado em r.':':)cda CO:!Te~t,:: ~~':"

Pais.

As r'j,uotas .àa Sociedade são i,."'!.divJ.:,d.v13iz o :'.::0 .::

derÁ !ler cedidas ou 'b'atis!eridas '.sem o e:q>l'C~::C co.-:.::el';,tinclltc c~z

s6c1o!l, cabondo em. igualdade de condições, o dll~cito 1'12 prcEe.::'3~-.::!.:.

aos s6c109 rr"::2 as queira adquiri-las.

A regponsabilidade das z6c:ios é 2ii'=l:''tada à ±:l..,=:=:.
'tãnc1a 'total; do capital soci<1l ..

e~tima

Os neg6cios sociais serão 9c:'id03 :,:-Zlos 4I'1atrco

s6c:ios t indUercntclIIente c:n conjunto cnl cada !'..':1 p~, digo tMJI, de per

d., sendo-lhes entxetanto, \-eda~o o -:.tsO ê,-

os o~ fi.'IJ.S sociais.

o :::ócio ?c.t:2.o t:a ':a:;:;o t!o :';o\,'.:m ;:'~.:t... ; .:..::.;: :. ;-:::-:."

CO':'lO .:0:D!'osontunto Z05~1 da. _,i;tiia ;::::iC:.l1 _-:- G-;;;~:;)O :t:~::.

1.1 rill'ri~-;I11t,-·: LYS ELETROnO LTDA.

llr::NO:.JSlH.'IÇ"D Ilf J;EClJl:~.(l': IÚ::1 :cm;

1 ~ TRAI--,'SMISSDIl PRINCIPAL

1.1 1.11'0 '-'/~lll IIIU,I~l\l: 250 watte _ F1'1-250 J~

Jw cot."J:J ':'·C];;,·:)oo.!J.-:C-;;;;i-u";1ci ~o C:l.I",it::::.2 ::::0-.;':'.:' ~::::':' _...~.~

lionávoia ~ inD'11cion::!.voj.:J C',' Q::J:;.:.~~:;;;0i.::ao ~'!. c.:rt:.:.',,:,.;,:,::oL'o;,: .:;.~...
:P0!l:60l!S jUl."idic::tl; nonll-ur':!:l. n.l::::L·['!ÇÕ,) c'J;~t~·:t-tt.l :,;::r~o"'~~ ::-:;" .:".:1',-:.:';-:-:::",:'.

9-:,; -n r:r6vi::l m..J,;o.·i~,::,?5o co ~·i.'Úoté_'io (}D,:J C.:;.....~<i~~~.??i0.::;.
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nÓCi'o.

C:J aaT'Úr..i::Jtca.tiOt'O~ s"::o b...·:-:oilJL";x... ,1_-:r;:::~

!finiotá1"10 dmJ CO!:lUnic::!çõ..Jn.

:.5r.:.'.:-'~ :'_'':'-'lL'~

o il"ticio r1:1!,] o:)O,l.-':l:;-~o ~".J.'1 1:.,''';':'..' ::" ,'::'.-;;~ fl"- o.:::i:'..:.

tU..I~ dôote Cont.l.'o.~o, \] o ~!"t:::::o ((,J QCl;.':::"]t.o t> :..c.:::'::;':":,::~· "':~~'.: .~o
TQo!:>1) illdotOl":"li~l~~do.

TestelltLUlhast

(Luiz' Barcelos :~ Vasconce:"~s)

(Carlos !'!':Irõ!cs ,;osta)

U!lO da Firma. por quem de dixeito:

Paulo de TarsQ@SouzaSilva-- - Rád:t-~7.-':"~al FM Stereo Lt?f'. ~':;;:.'1". r " I)'
U_<"" , i'/01od. '!!Jtt/fi' ' .

Paulo d~ ';:;'ar::.o dQ: SQt1'Za Eil,;;::,.

01:1 31 do dOZ8T'!ihro. cabo!l\:o O"'" ~"olQO j)~·toc i:;ll.:in a'} :'~'_c_~r) tJ~":.

PCOjuiZOD~

titulo de Ilp~O L~~O::~:O: ::::~;~~~:i:~L~~l::~';~~:l~~~~J:')~~:~:~~, :~1~:~-~
doo oóc1on, üentM'o eloo lin1too Qct:llJalociQo:l; ::Jc!l~: L(J.,;iub';;':o .~_o

In:rveto ao .ilondo..

Á JJocioündo ~o ElO dioco::!..vc",ú co::! o i':'!.lcci!"~J_t do Lús Cu'los Ferreira - - - - ..: - - -R!dio Radical F~[ Ste:reo- LtdJ,•. _o,

qu.oJ.qucr dos oóo1os, r1:lfJ prooooauirá OOM. os ;':'cn:L1CDoal:-~;':l!:l, ~,:';:'!;-:d.o

ft. Dooi.odl3110 ou o~ aóci.ú:J .i.~Ol"lonaBcon1;o:J, nOQ hOl'ao:l_~·:HI· o1l' :r~~.J;:ido

dÓ talee.ido, sua quota de capital e sua parte nos lucros l!ç::'; ?~S ::..!S
rado!! at6 a data do !'aleciJnento pela sequi!1te foma: 20% ("Jinte ;0::

cento) no prazo de t:d!s meses. 30% (trinta por canto) no prazo '~'3 !:!::i!;

meDfJ!! 8 SO% (c1nquenta por cento) no prazo de dozC! mesc!J. 1:Ll.do no .......~_

tar· da data do .falecimento ~

E por aln:arcm n!I!3im. justos e conb."n.taêos. la'VraJ"l I
~st" instrumento, em. quatro vias ~e igual teor, que serão a~~_. .ados I
por todos os 560105, conjunto1m.;lUtC{ com duas testerrtt.ll111a9, s;e11.do a l'ri-

meira via e:rquivada na ~'TJ'I!\ ::'JHERCIAL DO ES,:"."J)O DO RIO DE: J.~.NE:mO <
",'UCSR,JA), e a~ outras vias devolvidas aos Contrat;:mtcs, depois .....

anotadas.

1 - 'l'IW!SMISSOR PRINCIPAL

J.~J. - ~&br10IlDte: S~lf~E~ - Sgo. Nacional. de Eletrônioa Ltda

Pira1, 17 de abril de 1989.
1.2 - tipo e/ou modelo: li '!., J.OOO

2 - SIs""'U IIllWJIAIr.l'Il

2~1. - ~abrioante~ Mapra - Ind~ • COlÚraio de A.nW~ Ltd&

2.2 - tipo e/ou modelo: P){ A _ ~

MENSAGEM N\' 470, DE 1989
(00 PODER EXECcmvO)

submete á çonsiderar;:ão do Congr.psso Nacional o ato qu~ outorg~'rafa~

MO .s flADI0 SAUm\D&5 E'M LTOA para ex:plor.:tr., peio pra:::o de 1 fJ.d I

anos., sem uireito de exclusividade, -,"er:viço de radiodifm'Jão sO)1

frc-qDência modulada, na cidaC3e de Matão l Estado de são Pllulo.

(As COl-lIsstlES D3 CI~C1A E TECNOWGIA, ce::nJNlCAÇ1íO E niFOPMÂTICA; E DE

OONSTI'I'UlÇÃO E JUSTIÇA P. RlIDAÇM).

~e ~~ de..-ago-"to. de 19B9. publicado no ,Diário Oficial dü. União
r ° J..a 16 de agosto de 1989 r que "outOr.ga permissão à MDIO

SAunA~ES FN LTDA para explorar, pelo prazo de lO (ds.~·)

Bem chre:f:O. de exclus':i'l!"ida~el servico de radiodifu:;iio s:::;~
:u:::~nenc.l.amOdbJ.ada, na cidade de Matão, Estado <de. são.

EXCELENTlsSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGItE:SSO Ni\CIONAJ~:

Brasília, êm 30 d~ agosto de. 1989.

Nos 1:ermÚB do ar1:igo 49, i.nc1.so XI!, combinado

com S lo 0.0 artigo 223, da Constitl1i-;ão Federal, tenho a

honra de submeter ã apreciação do Congref>so Nacional,

acompanhado de EXposicão de Motivos do Senhor Ministro de

Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nO 131,
I
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Q "
~""'~ t6 ;&,.1,'0 ;,c 110-6",- d'/lS-áL-

~ «, .J:rI'Q,drJ ,Jnh,? j},4",;/Ü/'!' a<.
~,4~ ~n;"'''';:'

Apr~veito 1.1 oportunidade pari'l rano-k~ <1 Voes.:'. E~~

oelênoi. proteotoe de elevad" oatinAraoüo.

ROKALDO COSTA COUTO
Ministro ChefE< do Gabinête civil

Excelflntíssimo Senhor J?re6ident~ da ~epÚblicü,

De conforrnid"J:(]e com as <.'l.tribuiçõe::: lcq,li$ e :r~
l'J!!l.:uncntarcs cometida9 a este 1-linistêrio, determinei 11 publica
ç~o.ão Editwl n'" ~27/88, com vistas ã implantação de Ullla es~

çao de~rQdiodifll.'.ao sQno:ra em freqüencia moduladi:l, nü cid<1dc
d~ Mata0, Estado .de Sao Paulo.

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreran i.\G s~

glJintes entidades:

R1.DIO SAUoADES FM LTDA..,
RÂDTO LESTE METROPOLITANA LTDA. #

R1iDIO NOTíCIAS BRASILEIRAS TJTDA..,
MATÃO RADIODIFUSÃO LTD1\.,
FADro VERDES CA.4PQS DE lThTÃO LTDA.,
SSC - SISTE/o11\ ST~REO DE COMUNICAÇÃO LTDA. ,
KISS TELECOM.l1UCAÇÕES LIMITADA e .
FM ENERGIA DE "iATÃO LTDJi..

3. .Suhm~tido o assunto ao exame doe órgãos campa
tentes deste Ministerio, as conclusões foraf1'l na sentjdo de qu';!-

sob os aspectos têcnico e juridJ.co, a; entidades proponentes

~:~~~f;=;~~!f~~ae~~g~~~~~~i;~s~~~t:~c:t~o:~~~U:S~;~~E~;~~5
DE COMllNIC~ÇÃO LTDA. ~ FM ENERG.Il\. DE Hl1.T.ÃD LTDII..

Os motivos de desclassi:Hcação da SSC - SISTEMA
STJ::REQ DE CDMtJNICAÇÁO LTDA., foram os de haver deixado de apre
sentar a docUlnentação completa, faltanào as Certidões dos cllr
tórios Distribuidores ("...rimlnal &. de Protestos de Títulos, dos
locais de rêsidência nos últimos OS (cinco) anos, bem assim
das localidades onde exerça ou haja exl'trcido, no mesmo perio
do, atividades econômicas, como administrador em nome do dir1
gente Ernesto das Candeias, conforme pr.evisto no sub-item 4.2
das Condições do EditaL

Quanto ã FM ENERGIA DE 1-fATÃO LTDA., a irrcgula
ridade consistiu na entrega de sua proposta fora do prazo 'pz:e
visto no Edital. -

4. Assim" das enl:irlades que SP. apresentaram, só fo
ram: c:onsideracla~ formalmente habilit;l,(las as empresas Rti.DIÕ

~~~~~3i~Ei:~' ;JT:~~OM~i~~i~~i~~~i~N~T~~~~'~:gI~~~~
CJ\MJ?OS DE MAT1\O LTDA. e K1SS TELECOMUNICAÇí3ES LIl-II'I'AD.Il,.

5. Nessas condições, ã vista das entidades que se

~~~l~;~:ma (6~~~~od:n:~,~~1nh~~c~ç:~s~t~8~v~l~v~â~8;~n~id:~~
ção de Vossa Excp.lêncla, p..ncar~cendo se digne de enviar ao'con
grosso Naciona~ a anexa portaria de permissão. O .ato de Qutor
gtl. somente virá a produzir seus e:Cêitos le~ais após deliberã
ção do' Congre13S0 Nacional, na forma do paragrafo terceiro, do
artigo 223, da constitmição.

Renovo a Vossa Excel~ncia meus protêstos. do
mais profundo respeito. .......____'".--- / .~.. I.',l'

1~ /o/r !/ d L J./y-A~___ iJtC"'7 í I I

, f}11'7Il/1/IO MltLos ;l~/Mt:'>
.I

PUBLICA0O NO D.O. DE.l{JD19.&.9.
Porto l1 no" 131 do 15 de agosto

A sua Excelência a Senhor

~~:U~~~~e~~~Zs~;~~i~~~o d1l câmara dos Deputados

DRt1StLIA (DF)

E.H nO 110, de 15 d~ AgOll"tO de 1989.

0!IGKM1
KINIST!RIO DAS COMUNICACOES.

PORTARIA NO 131, do 15 de I!l.g'08tO de 1989, que

.outorqa pêrmillaio i. dOIO SAUDADES !'M LTDA pllra _xplorar, pe:lo

P~••O de 10 (dez) anOl!l, SC1'l\ direito de exclulJ:i.vidade, nrvit:to de

radiooifuBio sonora em freqftincia modulAdA, n!!. cidlld... d. MAta0,

Z.tado do são Paulo·.

D.O.U do dia 16 da agosto de 1999••

1- Henaag'el!1r

2- E.H. supra,
3- 'l"exto dA PORTARIA,

,f,- Proc:e8l'lO, e

5- Aviso.

EDITAL N!2 227 ISS-GM

Rl!cebiBento de pr~poRtaa pa'ro't a execução e exp)ot"tlçl!io de l"Iflt"viço d@'J
r ..diodifu!lio sonora P.1ll fr@qU@ncia ·modulada. na cid~de de KatJ:o, Es! ..do
d. 810 Paulo.

o HIN'ISTRO D~ ES.TADO DAS COMUNICACOEB. tendo ea v:U1ta o
di.pc.to no artiQo lº !:'lo Df!:cr'!f.o nº 70.515B. de 18 de lIaio d! 19!2. e' de
acordo coa iUI nOrllaR eatllbelecidiU'1 no ReQula.@nto doa SerVlçOl!l de
R..diodifu!llo em vigor. totnã ptlblico Que, trant'lcot"rido!l 4.5 (quarenta e
ç-inco) diaBo cont.1l.doA do dia Bp.Quinte ao da publicaçiio deste E:dít~l no
Di"rio Oficial da Uni"iio~ estará recebend.o pelo .pra:r:o de 15. {Qulnzel
di ... , propontaR. para a execl;lçio. e exploração de 1!I1!rVlçO dl!l r:adlodifue~G'
sonora. co.·aB ca.r"'-cter~BticaB li! condiçZies que ae aeQue.:

COiDIÇõES DE Ji:bITAl. PAU EIf:Cuçit' 'tt"'-~
EIt'.LOKAç:ia DO sunço I'I~ RAltl0DlFUS~

: FREQUENCIA MODULADA
: Hat,\o-SP .

215 ( 90.9 MIIz)
C.

. 100 (c••] KVR.
Ili.itildo

1. S~rviçC'

2. Local
3. Clmal
4. el ....R
!lo Cap1. t.a! B:i:niBo exioido
6;. Bor.tr:Lo dI! tunc!&on..ento

A. d••aill condições dente E:dita1 fazelll pilrt:e.. do proeeeeo t:UC

~~~.t~~~a ~~~~~:al e doe~~~~~~~;:@Sã: p~~~~~:~~~it~~~a ~~t.~~:D~~~~:. ~~
_ Conllolaç30. onde 1llI,",\JB repreeentilnten leOãla deveráo entre9ar t'lU!J.C
propostas.

o Ministro de Estado das
comunic<1çêl:es, usando àas atribuições que lhe conferem o artigo 19 do
Decreto n9'70.568, de 18 de maIo ,de. 1972, e o artigo 37 do RegulamEtn
to dos Serviços de R<ldiodifustio, com a redação dadi:i pelo Decreto n~

88.0G7, de 2G de janeiro de 1983, ê tendo em vista o que consta do
:>i:ocesso Me n'l 2-9"000.005712}88, (Eq.i.ttll n9 227~88), resolve:

I - outorgar permissão à MDIO SAUDl\DES FM LTDA., para
pIorar, pAIo praZO de 10 (de?) anos, ~em direito de €'xc1usivJdaéle, se!:
v:f.Qo de radiodifusão sonora em freqüência r.lodulada. na cidaàe de
.M:atãn, Estado de são Paulo.

II - A permissão.' ora outorgada reger-se-ã pelo Cõdigo Bras!
leiro de Telecomunioaçõc's', leis sub!:lcq(1~ntcs, regulamentos e oorigB,
ções assumidas pela outorgada em sua proposta.

III - Esta permissão somente produzirá efei tos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 223, parágrafo
terceiro, da Constituição. .

IV - Esta Portaria entra em vJ,gor na data de sua publicação:

l\víso na 531-Sll.P.

As e-ntich.des interessaàas na. e:'-:~I:~çiJ (> (-'''pl~~l'açã" do
$;. .. rviçeo clt" ]';;dieodifui!là:Cl deverio, por seu repre'::ent<>ntc 1CI;<11. crj:ll"'C
Sl!'ntl1T s!.H!.!); rropcstall dUlante C' horàr~('- de e:>:pedlente. 11<1 IJ'Tl'tC'rif
Regl.ona1 do DEN.TEJ. ~n São Paulo, '1i RU::l CO~t3. SS - Consolação

Em 30 de agosto de 1989 2 - 1I0~[')(ES1I'S .RLl'l.I'rOS l nTInJDE

Excalentíssimn S~nhor Primeiro Secrl2tário;
2.1 _ R':-ljul'l'illlento dirigido :'lo:> Hinistr.-:o da,;: C!:.'mlJnicaç-~e&:

:'.1.1,- Nco rc:tucri~en'tCl de\'cr~ c:c-n~tdr C' endercl;0 pnr,;
c~rresop'-'nd(,nciil.;

Tenho a honra de ~ncaminhilr a c~sn' Secretaria a

Mensagem do Excelentím:'limo Senhor· Pre."idente da Repüblic~l,

acompanhada de Exposição de Motivos do senhor Ministro de. Es

t.ado das Comunicacões, na qual submll!te ã apreciação do Con

gresso tJacional o ato cont:tante do I'ort<1.rio. nQ 131, de 15 de

agemto de 19139, que "outorgll permissão ã RADIO SAUDADES .FM

LTDA par<i explorar, pelo prazo de '10 (dez) <:inoo, sem direito

de exclUsividade, servíço de radiodifusão sonora em írêqUên

êia modulada, na cidade de Matão, Estado de são Paui;'".

2.2 - Ato!" ccnstitutivos e alterações -subs~qUe'at":;' Co,'tr1 2::
'P".:tivas '~'J;r.pro\'ações de registrC' ou i.H'qtJ.í.~·'H1t:nt(· na
F"i!rt içãi"' cotl\p~ter.te:

:'.2.1 - Dos ,]t(l~ cl'nstitutívos das 1i" .....-::j"d ..lfle.s de'i~'l';;-Q

constar dispositivos declarando exprcssatr.C"nt<:
qUe;

2.2.1.1 - õlS cotas ou ações rep~es~r:tativas de- C'J

pital sccial siio in.1ben~'lp.is e inc,w:
ciol1.áveis a estran,;eiros C'u Des~oas jc
ridie;ts:
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2.2.1.2 -'D!nhulIl.ll. alteraçao contra1ual ou estatu_
tarioJl poder~ ser rC'ali:ada seUl ôl pré_
via Autor,izàlçiic> do, Hinis'l:~:rio dn,!; Comu_
nicaçõetl ;

2.2.1·3 - C$ .adlllinistrad(lre~ de\'C'rãe> ser brasiJ('j
• TOS niltos e iI investidura nos carr;(>~
SOll\~nte poderá' ~c(\rrer dr!pC'is de t.erell\

::::ç~=:~vad(l:5 pr-lo Minhtério ciil.~ Com!!

2.2.~ - 1'0 estHU:t', d" FU~dllÇ~O ;:v,ná con.stôlr disposjri_
Vos T.elat~v(ls, apenas, ar:; subitt:ns ::'.2:101.2 e
2.2.J .3 ..•

Z.2.] - :As sociedades, an~~i.as í1'i~dll nâ['l t'XC'cut<lntes d\~
,st'T\'iç" .ie rõI.dil:'d,ifusi(l Jever3e:t apr('sl'ontar" Juntl.'

COIll seu estat~te:t,Q qUildrl.' !!õl.'ciet~ril.' a 'uali:.ad,~

ce:>nst;l~do (l hUDlere>, (', nl1C'r i; (l til'" d:is af~l!.~, dt'
cada ~,'.;ie:>: ' <

2.3 - COllpl· .... ViHlt,O!' de quo.> ~;htO!'ve i1S!õl'nrimel1r,~ I"I'~~il~'.~.,lth'
de 5e(:uran-;ll.~...cinal. se ... s.edt' d" nunic{p·~ ~'~
Edital. estiver loc~li:ad,' d,·llt.'.;-, de:>'> limit,'~ ,1 YJrn:" dC'
fr,~nte il'a:

,1 •••• 1 _ FiclllII di,'l("!,ll5:ôl.ill<; .:Iil 'nrl"''''''nt;l~~,; d.' ,l"'-Ur.h'llt\. ,10:0

quo' 'tr:HõI L' item f1nt,"I',Í1,'I', 3$ .. nriJ'hi~'~ .i ,i 01"",','\1

tantço de qu.1qu','r rir"'.;l~ sf'r\'i",~ J,' l';l.lh'djfu
siu na f;!lixa ,;1(" Frunto'il'.1. dt'vt:"nd,~, • t'ni:-J·.1t'lnr,~,

~. ~.: ,_ ~:f:~:,~~, ~~~ p~~~,~s,;:~:::; ;:~;~~ ~ :";~ 1"111 í ~ ~l ,'n~ I' ias
quI". p~lõl. rri.~ira ve:' pr .. t.,w.i"'l"eRl c,.".;:utal' st'rYi,

:~~~~d;~~~:~.i~U:,~:rt~~~i~: ::u:r~~:: i ~~;15~:;.: ~~:'
vos"';s d'ispod ..ões 'da Decl','t" nl!· 85:0h-l.. di:- 26 d~'

• alost~ de- 1<)8Q. 3 fill J~ ,'btt'l·em. 3tt",l\'';s' da
'DE~'BL,.o llSSentillu"nt\' de' 'IUC' tl"aril " item 2.3,

:Z,J.3 ':' ,\s"~ntid.ndll's que, p;ar:1 r~gistrlJl' \'lU arquiVar seu:;
, iltos constitutivo$ necessitel1l dG assentimenr" do;"

Conselho de Se~ranç.a N.lIci",nal,1\Ien.:iC'nado no
itclII 2.3, dever",,;, pr(lvld~)H'i.nl' e5t~ documenr,',
"trav,;s àe:> DElfTEl.., hem ronh' "~conseqtlente regi"_

·tro "ou arquivanetlto da~ :il~·SIll.:o5. :'Inte.o; da di!.tll pre_
vist.a para' a entre~a .ia pr .... post:J,

,2:,J - Relaçâo "n~.ll:l ~~ Infor~ilções Sl."dah (R,\ISI, C.... llh' pr.... u
de,cuaprl.ei:lt.:. d'l legislação ~r;bolhiSta referent!: .à ob~er

, "ânch d. ,roporc:lcmalidade de brllSilciI"os iu C'~i'\f'de: 

2.5 - Ce-rti.dãe de quitação de tribuT"C; fe-<I"l'lIÍs. cxc;tt' q~an<l,'
~(" t ratil dt" r.liçr0c,?pr0sa: '

::. i.1 - Os document.,s cnum(,l';Jd.;oo; n~'s iten,.; Z .... c :::. j noi'"
prl.o~is;J't-iiC' 'h'" nj:'r,'.o;",nra,j,'., 1-'(010'> ,'litidad .... 5 'Ith'
n;;" tQllha.1l il ílldil inicind,' "11,1" ;,ti\' iJ.ld('<',

i.tl DcC'lolrll';il,' fil""'<.IJn ):'e1.'<; admi111 c;tl',ld,'l',"i, '·"!1tC'l"r.h' 1110:,,'
1 , .

- DOCU>lE;SrOs KKL-tTJto,S , C'.\D,\ COTlST\ er ,\CIO~IST·\

.1,1 - r,'OVi'! .l,l '::l.lndiçii,~ J(' bl',':> ti e'i1'.' , f .. iTil m':-'\lllnr.' iII'I"C."o,:J1:

t:l~.i,~ .i,' 'lU.1J<.jIH'r Ut:l dc'~' SC':;UillT"1> ,;l,'cU~""llt,,~: I:'cr.ti.:l,i"
de l"l~cilnl'nt~. ,'ll ca ... "mcntC', rC"ti~l..;:,nh~ dI:' l·csC'l'\'i~t.1. ti
tul ... .:I" rl",it.:>r. C'llrtC'ira rr,'fi.~'jjnnal "u j, hi"lIti,I'I,I,'
,lU ("Oll'lp,'C'Vilnt" de natUI',lli:DÇà,," ~~u ,;I," re-cl'nl"",'lm"'lt.' ,h'
j gua l,i'lJ'l' d l" .i I re i : .~" .. i \' i .. , ri' I'., (I~ p(ll·r 1l~1I" ,,,.,,,
3.1. I - F i...:: ,1 qis!'::-I1'l<lJ,,' Jil d):'I'':'''''l1td':.;,,, ,1<1 1'I'"y" .1,' 'lu,'

tI'at'l ~ ,i ten ;\;: i.111.\. \ju"ll\ t'C'I'TC'Ih""I' a.J 'luaJ r.;>-
c it't~r i" 03(" ("nt idade (,'I:('cut ilnt,;- j" ,,('n' iç,) d,' 1-"_

• .:l i;',li ftls~C'. •

.":: - FjC:l•• Jl,'Cod.l<;t1'.lIllC'JI1· - FOI'n,uiRt'j~~.D~T-I-I." 4\11<';:,' 11',

!'In O~ itr.p,> ... 1'115. riO';' '5 ",~,'i~,'" '-1!1,t' ,lpt:'m i icin .. ,' P","
c,' n t,~ I .'U m<l i ~. da'ii .: ot;] '1 "lI ,1 ,,~PS ".:' P r,':i,'" t;1 t i \',1" ,I,' ,',I_
r j t iI I ~, ,'C' i a I :

4.1 - Provõl dll ~ondiçãl." de brilsileirC' nato ••e~i~"pre:sl!';;;
ção de qUillquer um dos ,~etuintC'5 docu.lC'nros: C'\'rt).:I~,~ de
n"scilllento ou casamento. certifieaco dto rC's .. rvista, titu
lo de eleitol', cilrteira profissil.nill ou de idenridade:

~ ,1.1 - fica dispen-sad(l da apr\!'sentaç~o di!. pro.il de 'JUf"
trata o item antf"Tiol', qUE"m pertencer ,,,, quadro
diretivo de' l!'ntldóldE'" já cxeclltClntE" dI." serviço d('
radiodifusã,;.

4.2 - Certidi(l do"õ Cilrt~rios Di5tribuidore5'CÍTeis, Crir.1in:Jis e
de Prote!itoll de 'd'tul~s, do!\ l .... c .. is d'l! resid~ncia nos ú1
rimos 5 (cinco) anos:· bem assim das l.ocalidades ondl!' exer

.ça' ou haja eJlercid(l, no meSlrlo peri~d.." ~tividodes eCClnôl:lt
ca.5, c.:imo ~dm.ini.5tl"ador. ' -

4.3 - Prov .. ' de cUIlIP'rimento das obrigalj,~e! eleitorais, r.lediante
certidi.;l fornt';cida peli!. Justiça ~leitorill:, '-

4·4 - Declarlilçilo assinada por todos, os diricentes/conformc Àne
:';0 111; -

4.S -. Ficha de Cadutramento - Formulá.rio DNT-I.j.8, em 03 (trê~)
'vias)

, .... 5.1 - Os documentos a .que se refereC1l Oli itens 4.1 11" 4.5
não prec'isarão ser' apresentados pelas' dil'}r;entes
que intet;róllll (\ quadro societiÍrio doa entida;a'e. UI!I~

VC;I: que a apresentação do!! mesao!li serâ reit ... n teR
dendo os itens 3.,J e 3.2; -

4.6 - Tod o .5 os dOCUMento!, ca. e:xcf!çio dos que tenh.im v ... 'li,hde
j)redeterminlodll. e- dos eoftprovll.nte~ de nacional idade, deve
r~ú ser tirlllildos, expedidO$ ou r!'validados em da.ta nlio su
perior <I 60 (se.s.sentOl) di1l.!> da sua i\presE"ntôlçãe: -

A dCRonstração dos reCurS05 técnico!! ;i: que s'!· refere Cl
n~ S do itelll I do artip;o 14 do Re~uhftlentl:\ d~s Serviços de Radiadi
fu!ão, ca. a red.açio Jadil pelo Oecreto n~ 91.837/85, dever; ser hd
.U .ediante indic~çio das caraCterhticas do transmissor e dô sist!

ma ir.radiâ~tc (,\l1CXO IV) que a entidade: pretende utili:!:ar nas suas
instalações. compreendendo: fabricante, tipo e modclél Jeste~ equip~

lIlentos.

6 .:.. CAPITA.L HílIKO E~I(;IDa p~"A O EKPI.EI'JIDI!lDta

6.] - O capital mínimo exigido para o empreendimento de que O'!
ca 11 alínea "c", § i~ do artigo 1] do RegulamentL' dos Se.!:
viços de Radiodifusão, com i! reddç-~D dadôl pc1'" Decl"o!!to nº
91.837/85. ~ calculado em função dt! pot.ência ou, no ('3,SO
de FH, da classe àa estação,. 't-onfc>rme tabeh ab.lixo., fix~

dõl. pela Portol-ri,a MO nl! 316, de 11 de novembro de J985.

1,1 - EStil(;3cs' dc p()'tênd'~ ar; 5(\0 W, f'x711l:dve
{ceml VE":::es (\ lIl,lÍ(\1' \;11.'1' de R,,"fel'encJa:

1 ,:: '_ EstilE;'3,:s de- rr:-t~nC'ii1 cl'~):'r,,"c"nd-iJil e,n~t'C' SOO li, in
c1usi\'C', e J kli, inclusive - 200 (d\.l:::e-nt .... ~l Ve'1.es

o ,ma i l."1" ~alor de Refer;ência:

(',1.3 - EstilÇQ(OS de p(\t~rll::iil compl"e'endida entn~ J U;,
clu!>ive, e 5 kW, inC'lusive - soe. (quinho:ontils]

'1.es " lIIaior Valer d:,. Rl.'fC'rêneia:

6.I...} - Estações de potência C'(\lIIlpreendida entrl' 5 kw,
clu,.;ive, lO kW, inclusi\'e - IODO (mil) ve:::es

. maior l"tllor de Rl."f~r~ncia:

b.l.S - Estações de potência compreendida entl'e 101.:101, ex

'" clusive, c 2') kW inclusive - 2500 (duas mil c qui
~_ntas) vezes o maior Valor d,:o Referência; -

6.1.6 - Estaçõ~s de potência c-:-mpreenàida entre 25 kW. ex
c1usi\'I!', E" 50 kW, inclusive - $000 (cinco mil) v;
2es Cl ria ler Valor de Refer~ncia: -

6,1.7 - Ei;tações de potência i;urerior a 50 kw' - 7000 (se
te' mil) Vezes (I maior Villor dlO' Referência;

ESUÇÕES DE AADIODlFUSÃO 50.0.", DI FREQUÊSCIA MQIlULAD,\ _

""
Ó,J", - Estações classe "C" - 100 (cem) ve:Ci; c maio\" Va

lor de Refl'rência;

Ó. 1.9 - Estações classe "D" - :;00 (.:Iuzcntal;J .... e::;cs
maior Valor de Refl::rência:

6,1.10'~ E.o;tações classe ",\" - 500 (,]uÍni1entll~l ve:::,'s
maio!' Valor d~ Referência;

6.1.11 - Estações classe "E.o;peci"l" - 1000 (mil) vezes
maior Va.lor de Referência;

EST1ÇÕr:S DE ."DIODIFüSÀO DE SOilS E IMO\GnS'"'(TEI.RTlSIO)

6,1.12 - Estações de potência até 2. kl(, el<clusive 1500
(mil e quinhentasl vezc~ o m,1Í ü r Vnlor ,j" Rl'ferên
ci,,; -

6.1.13 - Estações de potênciil compreendida entre:: kW, in
clusi"e e la kW, t';J(clusive - 2S00 (duas mil e qui
nhentas) vc:es o maior Valor de Referência: -

6,J,1.t - EH;lIçôes de p(lt'ên':cill compreendida entre 10 kW,'i!!
clusive C' 25 kW, exclusive - 5000 (cinC'o nU) ve
zes o 111.,101' V~l(1r dI" R("fer;ncl~;

6.1,.15 ~ Estaç'';\''$ de potinoa igual oU .'i~'?U.iOI~'"'I~_
7'500 (s~tl' mi1 e .quinhl!'nta~) ve:~il>T \'i,]l>1'
de Ref("l'(;ncia:

/1,2 - O", ~·,lJ(>rt"s <,stilbl'lecid"s na men,'iC'ttilda Portarid ~IC .i16

l''i. l"cf{'rem_s .. il caJ<l nQV<I. <::oneE"~sàl' ou permi;,sã.~ \)i,~tt'\l
dld:1. C\'nsid,"rad~ isol,ldi'!m~nrl"... o \'al,'r d" l','f.' 1';11(" itl ,

i'l s .. r .Ollsidel·ad() para Co c::ÍJcul.:o, é tl vil';C"nte ni! dati'! d~
pul-oliC'ofIÇãD d(\ Edital; .

7 - " DEMOIiSTUÇÀO DE' bISPOXIBILIDADE DE RECIfRSOS FInNCIUROS PODE
a! SER FEl,TA.· nA SRG[lUTE F'ORMA:

7.1 - ::d:;~~·f~,:ã:~tidllde ainda nãC\ e::H·.::ut~nrt' do serviç,~ de

7,1.1 -' Quand~ o capital .social da ent~dilde'for itluaJ t'U

sUper~"r ao valor do capitlll mininw exigido para
o empr(>(>ndirnento e estiv~'r tot<tlmrnte intcgrllli::a
do ou pre,'i~ta, nos at .... s ccn5titutlvos, fi integr~

llzaçà.:- até a da'ta de entrada em funcionamentr;: dá
ofitação:, ~

7,1.1.J - pre-va' de depósito, em b'ln<::o ou outra
instituiçãe financeira, de, no minimo,
50% (clnquentil por cent!:' 1 do 'Jalor cor.
respandcnte ao capital f"xigido pari!
empreendimento;

OBSERVAÇK\); Se a en't.idade participar de lUI.l:s de

Um Edital deverá, pn.ra cada um deles • ...,rg.sentJ.r,
al~m do dep~sito de 50% (cinqucnta por cento) do
Capital, minuta d~ altera.çã:ó dos atas constituti_
vos onàl'!' cOllste o aumento do capitat' so:Cial de
mais o valor do capi.~al m,inimo exi,!!ido p<iro. cada
um dos serviçl:ls pretendi.dos;

',.1.2 - ~~1l.11do o capital saclal,for~ 1Ie:> capit"l

ml.nJ.mo e~igid('\ paI;: o empreendimento ou,1"r:-r !.m.!
Ou superIor, mas nao est;~ver tOtalrnent~ integrali
zólda, nem prevista a SUa incegrali=-açã'o até a di!:

ta do inicio de funcion~mento'da estllção:

7,i,2.Í - prova de dep~sito: em bllJc,,'ou outra
instituição financeira, d~e, no ,"{nim~,

;~;r~~~;;~=n;; ~:;i;:~t~)i:;d:a;~';~cor:

elllpr("entli:nenfl':

7.1.2.2 - dtlllonstraoçãa d~ dispco111bl1idinle 'df' CT~

d}to bancário ou de- I!!:arantia de findn_
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ciarnentC'. fcitalll.través dI.' dotum~nt(;.s

fornecid .... s .pelas insti.tuio;ões pr';pl"iél!;
ou de financlaml"lltl' Q./.)nc~dido pele fi'
t-rlcant~ dos equipamentos. de forma a
conpletar co val"r do capita.l me'nciC'nad('l
n,; Sllbitem a.oter1.or. ar; atingir. oco Ri

\i IV ~j}mo. a t~~ilJ d.· c.' ~V; "ex - i~r~
~ emprccnC1IDcnt(l: 'f.........."'~

7.::' ~ "'" ca?o,' de cntldadl' e"'t'Clltilnt", d(1 5erVHj(' ,j.. .·,1.1jC',iifu

-
Q'JanrlC' l' cilpit~l s(Ocia~'~(>,clll1e'nh' iI1Tc,~I'illi:;ild"

for~ (\U Surt"ril'r <l s(\m..J .d....,s '·ilJ'>r~~ fi'id<,.~

nd Portar1a ~IC no;' 316, ~j. para ('aJ., um dL' ~f"U~

3crviç", <\"1'(',,('1<:1<3 da qualHia /!':dl:í~a pJra " ".:'v,'
emPt"C'endímC'ntC', a ['ntidade fie<l i"l"nra d,i d('~\C'I1~

tró'lç~" d~' displ.'nibill.da,j(' d~' rc-eUl'S(\S finan~",i
ros.

7.2.: - Q~ilt1à': " cllpitnl social f Dl' ini""eri"T ilo capital
minilllO:< e)(.igid., pal'a .... empteendi.lltntl:l (esc .... lher.
Ur.111 das ~'pç:;es ilbaixo indi"aclõlsl:

l'RHIEIR,\: a) P!"'OViI de d('p'~.'i:i.t~, -em b"nc("> ou em ou
tl"'<l inst:ituiçã(' t"in.anccil'a, de. n~

1:I{llimo 50," (cinqu.ent.1 per cente) do
valor cOl"'resp(\nd~nt~ de capit<ll <:'"xi_
gido para n(l"(\ etll-pre.:ndirnento:

b) minuta de alterll.ç~o .r!os atos consti-"
tutivos para ell'To1Içã., do capital s"u
cial, a ser aumencadr de r.wis o va
lor neçe~.<:;ário para c novo emrreendi

men't~, n: qual 1:0ns1:,; qu(> a sua i.nt~
gralJ.::;açllo 'l,otal .1H~r.a efetivada ate
li. dilt .. pre);ista para a entrada'
funcionAmento dol. e.stação;

SEGUNDA: i1) provõl de dep~git<'. elll bancCl ou outra
in!õtituiçiio fi no1.nCeir.l , de no mini
mo. 50% (cinquen'l.a pC'r c~nt",) do Vil_
Jr.r cerl'C'spúndenT.:' ao cilpi ta.l ~xi;:i

do para o 11,-'\',1 el;lpre~n.lim('nto;

b) del:lonstraçào de dispcqÜbilidade d~

cr~dito bl1nc~ri« ou de g<l.ran'tí.1 de
financiamento. :feitn atl"'J.v;:; 0.1,-' docu
mentos f(lrn~cidos pela$ in~tltuic;~e~

pr~priils (lU d~ f'in .. neiam~ntc cC'ncl'Ji
do pelo fabricante do .. e!Julpament(\s~

de f<:Jrl:la a completar o va!ror ,1<:' capi
tól} rnencionail., ne subitell'. "nterlt'l'·~

até atinr.:ir, rIO minirno. l' t{'t~l d{'
c~pital l''I{igil:1(l para o emrreenditn ... n
to:

7 "~ - Sendo ~ preponente uma fundi!ç.1o. executante do serviço de
radi(ldifusã,J ou não. a compl'ova,ã(\ dos re<'UI'SCts r(1dE"r~

ser feit,l de uma das st!,l!:uint[!s l:Ianc.iras:

PRUIEIRA: ,,) PI'(W<I de dep~sito. em bilno;C! QU outra it1sti-

)

tT1i Ção financC'l1'<l dI:', n.' llIinirn., 50~~~~~.!!·
i 'ta pO\". cento) d.· ~'al,'l' c,:lrrc'3pon,j ...n~"_

pitill exigido parJ '" \!mpreoendimen,t> C".

b) demonstraç.ãe- de dispNlibilidôldÍ' de' Cl'~dit(,

bllncári(l ou de t;JrantL, d-= f!"i1n.'i~mcl1tlJ,
f clt" ;:l,rilv~<:; d; d"c"llm("nte'~ rQrn,'c"ld,.~: r"las
institul~õcs prc;rl'ias (,li d~ fitlillh::jilmt"nto
concedid~ p<!10 fac-rJ~d"I1'~. d<:>s equipilmt.'ntlJ~.
ou a.t:ravl!s de outl'"S rn\C'ic'" que dtl'm.'''''tt· ... Ul il

eomplernentaçàL' do vaI';>I' total· d..:- carital exi
gido para ü eml'l'e~ndit!lent(l: -

SEGUND.\: prova de d(';p~!õi'tC'. ~l:I bane,' ou c'utra insri-
tuição finance;ra. d,' total do valor corres
pondente ao capi tal exigido para~' empreen
dimento.

7·4 - O~ financiamento com os fllbricancE";; d.z;; cquipilmen'tos
eDro es'tabell'!cimentos de cr~dito nacionais r:.ico poderào
c(lntratados pC'r praz.:- superi\Jr il 10 (de:) anos;

8 - QUU.O COMPL1UInTA1l À r.OPOSTA

8. t _ A entidade deverá~ aprescntar. em complementa ç àD a sua pr.9.
pos'ta. c quadro c.'Incxo Vi. parti o~ fin.<:; dil' al{n~as ::!;' '~.
c, d, e e f do § I!! do ar'tigo 16. do Re;ulamellto dt.'!3 Ser
~iç;:;s de R~diod.ifusi{}, eom a red3ç~(I que lhe f{'] dadil pe
h, Decreto nº 1)1.837. de 2S de outubro de, \Q85.

1 _ r.OCUHAçi.O

9.1 _ Pari! efeito'de precnchimen'tCl dcos itens 7 e S de .\neXL' V.
constante d(> item ante!"'i"r. a propon~nte:

considerando CI intt'rtss~' n~it'nill " 11. finillid'ldr ~dllc;]ti_

Vól e cultural do serviç{' de r<tdiojifusão de .... eriÍ elaborar
seno:; pt'or,t'llrnils informativos. f!'ducativos (e .H' vi\"c), bem
como a publicidade cl:'mercüll e C' ~~rviIfL' noticioso, d!"
forma a:. cfntribulr para ('l desenvolvimento do! !iaçâ('. atra
vés ~" aperfeiç.oamt>nto illtl"gr1l1 dt:' honem • brasileiro.
observando, entre outros. os selIuintes .criterios:

9.1,1 - prefer';neiu a temas. Il.u'tcrcs e intérpr('tc~ nacio
nais, a fim d~ incentivar a el'i<ltividad .. JL' h(\mem
bril~ilciro e o dc~envóll"imel1to da,,; "'/,lprL'sa" produ
toras nacionais, com a ccnsequente 1I.1:IJ.'1 ia.;:.i., d~

t1ercild" de traballlO l:i,lJ;adC' a tc>d<ls as i1tl\'idades
ardstica.s;

9.1.Z· - resp.:oitl' às dif("renci:l.ç;;c~ re.;iona.i:; drL cultur.l

;;;;i~:~;~~t~~UcUrandl."-,:cl-dC"i.On';-lasent seu, pr';-

19 . 1 ,3 _ ~~~~:(>n"Ão di.- .. Jcvildt> sentido ;ti~,,-:-m--O~"ll e ~"\

t). I . --I _ fidedir,1t i ;iflth' di! inf"l·milc.i., 'Í! .'bSt·I'\'~ tll'ia.
publicidade'. de pl'in"i:rr.,,, étir"l1 i th1i':pl.'nGií

vei.' à prl:'tl.'ç5" d(l pl;llIH'\' t' <1" Ct'n'Ht1ldd"J'.

1 (l - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - 0: d{H"l1m",~t~'.,,"~l'ver';:~ fi':I' .rc~~~llt~do::;. pl'l'fL~I'~nL'i<JLf.lI'!!!
t-::. em ollglna15 1I'g;J-Vl"1<;' r::CU!T<ldil a rcpl'«duçn(l f0T(\.<:;_

:~::~;l d(:!.<:d(' que ao:: c~pia!l !';('j<lt1 .:lutentl;;ada~ "ll'gi-

l[!.:! - J\ act'it<>lÇ"i(l das 'prC\p(l~ta.!l nà., implícariÍ na Clbril:atC'rie_

dad da L'utorga, podendo ... Edital 5<'"r có\nceladt:' - pClr in-
"tere~ C' da Admini!';traç~o. lIIediante at(\ de- Hini!';trt' da!
C<:>nunicaçQes no:,; termco:,; dco artigo 12 dt:' Re,!:ulament.' dos
5er\'iço.". qe Radiodifusão. sen qU+1 a!> prC'ponentE'!,; tenhalll'
dire:ito a qualquer reCl;ltnaçio ou indeni: ..ção.

lO.] - Constatad<l falTa {'lU iricC'rreç;L(l na dOCUIH.,ltaljàC' qUe accolll

pa~hil- a prop~',<;ta. ('I DENTEL podel·á conC~der um pra::!) de
at~ 1) dia,.; a proponente para !':upri-lll.

ID.J.1 - N('Is E!>tadl"~ dI:' .l"t1ti::;Dnas. Acre. Pará. ~C'nd~nia

e.. nos Territórios dI:' ,\map;Í e R.'rll.imil. 1l.

ça('l d~1> c.apitAi!> dos citado!': E:-.tados. D pra~C'
podera ser de até 30 di,,!':;, a. critéri('l dn
DE:NTEL.

10,3.2 - QU<indt' o Editill -"e referir a uma localid.tde 1II1
tuada na Faixa. de Frontc-ira, e, para C' cu_prl:
mento ,ti" exig';ncia f(\l' neCCss,nri .... íJ a.uõenti.en
t(' pre .... io d<l ~Dns~lIw dço .Segul·<ltlça Nacion~l:

(I pra:e- podera !ler de ate' ':W dia'>. OI critério
dl:' DENTEL.

10.4 - O tlini!:arC' d<."' E!ltadl."' dl'l,~ GOl':lunica,(;,~" r~á aut~'ri:.ar

il jUnti'l.dôl de' dcoc-ulllento!1 aoJ prcc:es .. jJ dill; prop{lnentt'~
de'terminar seu reestudo.

'10.:; - O ~hnlstrl' de Es'tado da:;' Comunica.;;;e.~ !"'("q'rv.:l-S(' ti fa
euldad~ de: verificadil a 'c(lnveniêncL,· e. ho1vend., p0!';.<:;i
bilidadc tecnica. oUforg;õlr perrü~::;êi.o a mais d.· lIm~ pr ••
ponentoJ dentre a:; que atenderPD il'i P"f:'"·\t:'nt<,.'; condl,;~c:1••

Me - DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL J::M sXO PAULO

SEÇl:O DE RADIODIFUSÃO

SETOR ~:!DICO

PROCESSO N9 29000.005712/88-11

JUNTOS : 29100~002131/8B

29100.obz157/88

29100.002172/88

29100.002218/88

2910lJ.002220/88

29100.002228/88

29100.002254/88

2910a.000004/89

ASSlJN':rD : EDITAL N9 227/88

PARECER SRAO N~ .....:o.:>~r.."'-_/ 89

EMENTA:

Convocaçiio de int.eres.adoll na execuçÃo e exp1orat;io do
serviço de. radiodifusão sonora em. frequênc.il'l·IlIOd.\lIAdA,

nA cidAde de Hlltão" ESt:.lldo de são Paulo.

Acorrer-.m, ao chUWIIAnto do Edital aciJu. indicado as i!:'
gu!nt•• entidades:

A) R!Dl:O SAUDADES FM L'l'DA

!lo) RlDIO LESTE METROPOLITANA L'l'DA

C) IlADIO VERDES CAHP05 DE MATA0 LTOA

D) HA':rKo RADIODIFUSXO L'l'DA

EI RlIÍ:ro NOTICIAS BRASILEIRAS L'l'DA

FI SSC - SISTEMA STtREO DE C~ICAçAo LTDA

G) JCISS TELECetruNICAÇOES LIHI'l'ADA

li) FH ENERGIA DE MA'iAo LTDA

Esclareee.o. que sOllCnt6 A RiMo Sauda&!la nl Ltda, 6pt!.·
••ntou -a documentação em ordem e que .. de.us foram. notificada. p.!
ra complementar .UaB propostu devido as faltll_/lncorreçõe. .n.ç:on

tradu.

Antes da conr:lusio do pre."nte Parecer, t.eceJlO. abaixo i

algum.u ob.~rvll.ç:ões a re.peito das aeguintes .ntidad•• s

a) Ao proponente Xi.. TelecOllWlic&t;õ.. Ltc!a, inicla~n.

t:6 denominava-se It!dio 1I:1s.- Ltda, .·flndo qUoft no dflcorr-ar de sua par
.ticipa9io ao Ectital, apr..entou alteração contr..tual, ~.fora,e na. '
2'7/32 do Proce.so n9 '29100.002254/88, que .ntre outro. _.untos tra
t:ou da IIOdif1caçio de .Ul'l. razio sociaL -

b) A SSC - 51st.ma sté~o de COIIunicaçio Ltt~., foi not!

fieada pArll compl.alMntar .Ull do~nt.ç:io, atra'rii. dI) ofício 1\9
1360/SP04J, de 04.11.88, • cuja ei>pia an.xa-o. IA ;fb. 54, junt...n

'ta com o ~lIprovante da raOllbi_nto (AR-po-tal' à. t"la•. 511 .•.h'Iu -;

do P1"oce..o n9 2'100.002228/88.
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Referid", entidade só veio a atender as e:dgências, so

mente em 12.12.88, através do doe; n9 OD6174, já intel11pestivarnente,

pois o pra20 regulamentar havia expirado em 06.12.88, o que nos le

vou a cons!derar sua proposta desclassificada.

cl FM Energia de Matâo Ltda, apresentou sua proposta to
talmente fora de prazo e conforme estabelecido no MOJ, foi informa:
da de sua deschssificação.

o processo relativo segue junto aos demais em atendime~

to ao disposto no sub-item 1.4.1.1. do capítulo III do referido Ma

nual.

Do exposto, consideramos aptas ã outorga objeto do Edi

tal n9 227/88, apenas as segUintes proponentes:

a) RAOIO SAUDADES FM LTDA

b) RADIO LESTE METROl"OLITANA LTDA

c) MDIO VERDES CAMPOS DE MAT]\O LTDlI.

dl ~DIO NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA

'el RISS TELECOMUNICAÇÕES LIMITADA

Setor Jurídico', ~io~J 89

F~ltí1fuh JUmeR
istente Jurldico

De acordo.

li consideração do Sr. Diretor Regional.

Encarrdnho o presente Processo (Edital n9 227/88) e seus apensos à

'rtivisí:ío da Ro.diodifusão para pros5eguirr.ento.

DR/.9PO, O"/~/B'

R:: - DENTEL

rROCESSO N9 29.000-0057lZ/88-11

l~UDAD'S FM LTDA

CONTRATO SOCIAL

THEODORO CLEMENTE MARISCHEN, br"'dileiro, cilcado,

ante, reoidente e domiciliado na Av. XV de Nove rq. 69-

Matão-SP, identidade nQ 3.673.434-551'/51' e scrit no

CPF lIOO o nO 034.092.608-20: RTA RISTINA MA

RISCHEH, braaileira, caa.<1&, Cc.8rciante

miciliada na Av. XV de Novembro, 369 - Matio-Sf, identidll.

de nO 5.866.890-ssp/sp e inscrita no CPF sob o númer-;

122.300.728-62; HIROE TANAKA. MASSupA. brAsileira, cMada,

comerciante, rcoidontê c domiciliada na Rua Arnl.inio de

Arruda Cil1llargo, 660 - Matâo-SP, identidade nO 3.354.434

SSP/SP e inscrita no CPF ;;ob o nO 035.873.618-86; c SI

GWgSSA MhSSITRA. brasileiro, casado, Mêdico. residente""";"

domiciliado na Rua Arminio de Arruda Camargo, 660 - Ma

. tB.c-SP, identid;:ade nO 2.2l6.0l2-SSP/Sf e inscrito no cp;.~
sob o nO 036.798.458-04, pelo presente instrumento, con1!J

tituem uma Sociedade Civil por Cotas de .~espon!3abi1idadc!

r~imitada, que ~e regerá pela legislação vigente, sob as

cláusulas e condições seguintes:

CLhuSULA I - A Sociedade girará sob a denominaçio de &
RIO SAUDADES FM LTDA. e terá como princ,!.

paI cbjetivo a instalacão de estação de radiodifusão s,2

nora ou de r;;onl'l e image.ns (TV), sempre cem finalidades

informativas. cult.urais e educacionais, clvicas e patri§

tica.c:;, mediétnte a obtençãl'l do Govern~ Federal, de canca,!!,

são ou permi5sáo nesta ou em outras localidades, tudo de

a.cordo com a legislação especi.fica que r.ege o serviço de

radiodifusão.

CLAtÍSULA II - A Entidade terá sua sede na Rua J:!1rl Bi:1l:005a,

786 - Matao-Sp, podando o.brir filillis,
~.<;critários, agências e su~ursais em todo a território

nacional, sempre que assim lhe convie~ e permit.ir o P2

der Público Concedente. •

cLAUSULA III. - O-roro aà Sociedade qcrã 0\ \~.&lAT

de :Mat';o, Estado de são PA.Ulb.>J'Su
eleito, com exclusã.o·"de qualquer outro, seja quiI; ar o

domicilio das parte!!, por maia especial ou privo ,giado

que seja, para conhecer e decidir ero. primeira ina ânoia

todas as questões judiciais que lhe forem p poata

fundmncnto neste contrato Racial.

cLÁusULA IV - A Sociedade é conatituIda por prazo ind.!.

terminado, podendo !ler dissolvida o. qual.

quer tempo pelo conaentimento de sócios que reflresentp.m

a maioria do capital social, observando, quando da. aUa

d'issolução, 00 preceitos da lei especIfica e damais nor
mas pertinentes ao serviço. -

ASSUNTO;

ES'l'UOO

sINTSTrco:

CONCLUSÃO:

Sênhor Sacret5.riO-Geral,

Trata o presente processo do Edital
n9 227/88, para outorga do serviço de radiOéli.f.!:!

cã.o sonora am fraqüência modulada, na cidade de

Matão, Estado de são Paulo.

No prazo estipulado, acorreram

chamado as seguintes entidades;

A} ~IO SAUDADES FM LTDA

B) ~IO LESTE METROPOLITANA LTDA

C) BADIO VERDES CAMPOS DE MA~~O t,TDA

D) R&>IO NoT1CIM BRASILEIRAS

E) KISS TELECOMt:NICAÇCSES LIMITADA

F) MATA0 RADIODIFUSÃO LTDA

G} ·KISS ..TELECOlol00ICAÇÕES·LIMI-TADA

H) FM ENERGIA DE MATÃO LTDA

O proccllso foi examinado pela Di.reto

ria Regional do DENTEL em são Paulo, (despacho de

.fls. 24 e Pare~.r n9 026/89) doc. flg. 25 a 45

conatntando-sc que Q.S entid3dcs suprD.mencionadas

atenderam aos pressupostos do Edital, a exceção da

SSC - SISTEMA STt:RED DE COMUNICAÇÃO LTDA, que cum

priu as exigências gue lhe foram formul~d;:as I) de!!.

tempo, e a PM ENERGIA DE H1l.T~O LTDA que apresentou

sua proposta fora do prazo.

Ante o exposto, está o processo

rondições de ser submetido à consideração do Exm9

Sr. Ministro de Estado das Comunicações.

BrasIlia,.i- de~ de 1989

ROBERTO B IS 5 DE SOUZA
Direto -(;er 1 tENTE L

CLAUStJLA V - A Sociedade~ por seus sócios, obriga-se a

cumprir rigorosamente as leis, regullllllen

tos e in~truções emanados do Poder Público Concedentê~

vigentes ou que venham a viger, referente.!'! li radiodif'y
são.

CLÁUSULA 'JI - As cotas representativas do capital so

~itll são in1l1icn5.vcio c incüucion5.vci~,
?ireta ou indiretamente, a estrangeiros ou a pessoas ju

ridioas, dl3pcndendo qualquer alteração contratual, bem 00

,mo qualquAr transferência de cotas tie prévia autorização

! de Poder Público Concedente.

CLÁUSULA V!r - A Sociedade é constituída exclusivàme!!.

te de brasileiros.

CLÂUSULA VIII - As cotas ~5o nominativas e indivisíveic

em relação à Sociedade, que para cada

uma delas reconhece apenall um (mico proprietário.

CLÁUSULA IX - O capital social é de Cz$ 1.000.000,00

(hum milhã'a de cruza·do.c:;), representado

por 1.000.000 (um milhão) de'cotas de Cz$ 1,00(hum cruza
do) cada uma, e fica assim distribuído entre Ol': cotista;

b) - !oIARTA CRISTINA. MARC SCBEN,

250.000 (duzentas e cingtlenta mil) C:E.
tas de CZ$ 1, DO (hum cruzado), no valor

total de Cz$ 250.00Q,OO(duzentoB e cln
qtl.ent& mil cruzados);
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c) - HtRDE TA.~.hKA MASSUDA, 250.000(duzentaa

c cinqüenta mil) cotas de C:!:$ 1,00 (hum

cruzado), no valor total de Cz$ •••.•.

250.000,00 (duzentas e cinqdcnta mil
cruzados); c,

CLÂUSULA XXII - A distribuição dos lucros será sempre

sustad<:l., quando verificar-~n a ncccss,i

dade de despesas inadiáveis que impliquem o funçioname!!

to das estacões.

CLÁUSULA X - A subscrição e integralização do· capital

social dar-se-á em moeda corrente nar:io
nal, da sequintc forrnD.; -

CLAUSULA XI - A reaponsabilidade do,!; sócios, nos ter

mos do .:lrt. 29 i.1! fine do Decreto númer;

'3.708, de 10 ~e janeiro de 1919, é limi"Uda W;~4
·eia total do capital social.

dJ - SIGUEISSA MASSUDA, 250.000 (dm:entas é

cinqüenta mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum

cruzado) r no valor total de CZ$ •••...

250.000,00 làuzento..; e' cinqf1enta mil
cruzados) •

a) - Cz$ 500.000,00 {guÀnhentoD mil cruza
dosl, correspondentes a 50% (cinqüentã'
por ccz;to) do capital social, no tl.to
da assJ.nlltura do presente instrumento,

b] - e os restantes Cz$ 500.000,00 (quinhen
tos mil cruzados), n~ prazo, de 180 (cen
to e oitenta.) dias, após haver sido ou
torga.do concessão ou permissão à Socie
dade de s~rvico de radiodifusão. -

instrumemto.

CLAUSULA XXVI - 08 casos n50 previstos nQ prclS"entl't con

trato ~ocial serio rcaolvidos de aco;
do ~om os dispositivos que regulam o funcionamento da-;
SOCJ.ed3des .por Cotas de Respontlabilidade Limitada e no~

·'TllitS atinentes ã radiodifusão.

cLAUSOLA XXV - Não sendo ainda. a Soc1q.d'"ade po'rmissioni.

ria ou conceasionârV.d.~ico dê r;
diodifusão, podará alterar eate instrumento, em qualqUe;

de Buas cláusulas., independentemente de prévid llutori~ll

çio do Poder Público Concedente. -

CtÂUSULA XXIII - a inicio das atividades dü So~iedade

ocorrerá na data da assinatura deste

CLÂUSULA RX!V - Esta Sociedade, ob5erva~os os critérios

de necessidade, intereosc ou conveniência

própria, ou p~a dar cumprmento i. dfltl"~~\~if.
do Poder Público Conced,mte, podere. trari.~~r-W.0.$

tro tipo j ur!dico de ~ooiedade, adequado i'·'~ução d~
serviço de r3diodifusão.

XII - ° capi:al social, na sua topdlidf.de, pe!\"
tencera sempre q pesso.,/fisic.s bras.!

cLAUSULA.

leiras.·

CT->AUSUT.A XIII - Os sócios poderão ceder p~rte ou ti t,2

tal:i,dade de SUB.S cotas a estranhos, m.,!'!

diante o consentimento de ~ócios que re.pr(mc.ntem. mais da
metade do capital social. Não havendo manifestar;;ão de

vontade na aquinicão das, cota0, pelos demais cotiBtas,

el':tas poderão Sêr cedidas .ou i:ran.!:iferidas, sempre após a

autorização dos Poderes Públicos.

CLAUSULA XIV - A Sociedade Berã gerida e administrada

por um ou mlli::. de seus cotistas, sob a

denominar;;ão que lhes couber, eleito."l e demissíveis por

deliberação de sócio:; que reprl!sentcm a maiorin do caP2:
tal social, observado o disposto na Clãusula XV deste

instrumento, ao,!; quais compete o uso da dcnominação sQ.

eial e a representar;;ão ativa ou passiva, juJicial ou e~

trajudicial da Sociedade,. a eles cabendo, quando na r.!!

presentaçio legal, as at~ibuições e os poderes que 11 lei

confere aos dirigentes de Sociedades por Cotas de RespoE,

sabiliàadR Limitadâ, ~ 'rim da garantir o funcionamento

da Empresa.

CLAUSULA ,XXVII - Os sócios cotistas declaram que não

estão Incursos em crimes prE"VilJtos l!m
lei. que impecam de exercer 11 atividade mercantil.

E, assim. justos e conbratados, de comum

acordo mandaram datilografar o presente instrU1l1ento em 6

{seio) vias de igual teor e forma, no <inverso de 07 (se

te) folhas, o qual lido e achado conforme, assinam. junt~

mente com as testemunhas prc!Senciais abaixo para que pr:
duza 01'1 efeitos legais. -

CLÂUSUL;. XV -"Os administradores da Entidade serão bra

sileiros natos e a invcstiduról noo cargos

SOJlente poderá ocorrer, após haverem sido aprovados pelo

Hin!stério das Comunic<:l.ç?~o.

CLAUSULA XVI - J!: expressamente eleito para gerir e i'!E:,
ministrar 1l. Sociedade, no cargo de 52

. cio-Gerente, o cotista THEODORO CLEMENTE MARISCHEN ex!

mido de preGtar oaução de qualquer espécie em garantia

de 8ua gestão.

CLAOSULA XVII; - () socio-i;;erente poderá \ f~B4l.1 rpr~

sentar por:l':\Jrocux:ador em todo~' atoft

de intl!re8B.e da Sociedade, gerindo-a e lldminiatrindo, p.!.

ra o que Ilerá solicitadi!. para a àOlJiqnllção, "ó:z:-é:'-tia autg

rizaçiio do poder Público Couc::edente, aprcqA!"ntandQ",:,se, na

oportunidade, prova de r;1acionalidade do procu:z:-a'dor, que

dever~ ser s~e' de brasileiro n!l.t~

CLAUSULA XVIII - Para 08 cargos 'de redatol:es, locutorea

e enc"rregados das instalacõats elétr!

'CII.S,· tlom~nte serão admitido.!! lFatliJ.eiros.

AADto SAUDADES~f ~'I • I

CONTRATO SOC~ \'t.. ~\ f../.}!'J,"""'Ht:ó~'"
~

ISCOEN

TESTEMUNHAS:

~2~
cLAUSULA XIX - O quadro. de funcionários da Sociedade

Derá constituído, ao rnenot:l, de 2/3 (dois

terços) de trabalhadores nacionai!:!:.

ANEXO IV

cLtUSULA X,i{ - 05 docUXtlentos .que envolvi!ml. resPQnllabil!'

dade para a ,Sociedade, somente terão v~

lO,r se firmados pelo Sócio-Gerente, nos termor: da cláus,!!

la XIV.

cLAUSULA XX! - No final do· cada exercício financci:J:o

do ano civil, ser5. levantado o balôl.nço

geral paj::a apura~ão das lucros ou prejuízos da sociedad~

que serão diotribuídos ou snportndos pelos cotistas na

pro,,?orclo de sua" cotas.

DEMONSTRACAo DE RECURSOS TtCN'ICOS

1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL

1.1 - Fabricante:

LYS ELECTRDNIC LTDA

1. 2 - Tipo e/ou modelo:

FK 1000 K/E
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2 - TRANSMISSOR AUXILIAR

2.1 - Fabricante: .

Item: prejudicado

2.2 ... Tipo e/ou modelo;

Item prejudiclldo

3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 - F....bricante:

TEEL - TELE-ELETRONICA LTOÃ

3.2 - Tipo e/ou modelo:

BECP-4L

Matão_SP, 20 de setembro de 1988

PROGRAMAÇA~

~... \~
o abaixo assinado, dirigente da RAOIO SAUDADES FM

LTDA., com sede na cidade de Hatão-5P, D E C L A R A que:

Considerando o interesae nacional e as fin~lid....des

educativas c culturaic doe servicos de radiodifusão, a cntid~

de comproll\ête-se a elll.borar seus programas inform....tivos, ed~

c3cionais e ao vivo, bem como a publicidade comercial e o seE
viço noticiollO, de forma li. contribuir para o desenvolvimp-nto

da Nação, através do aperfeiçoamento integral do homem bras!

leiro, observando, entre outro.s, 05 seguintes critérios:

a) Preferência li. tell1ll.s, autores e intérpretes nacio
nais, li. fim de incentivar a criatividade do lbneiii
brasileiro e o de6envolvimento das empresas pro
dutoras nacionais, com a conseqt\.ente ampliacão
do mercado de trabalho ligado a todas as ativida
des artísticas; -

bJ Respeito às diferenciacões regionais da cultura
brasileira, procurando relacioná-la em seu pró
prio contexto; -

o) Manutenção de ellllvado sentido ético, moral, cIvi
co e patriótico; e, -

d) Fidedignidade da fonte de informação do fato an
tas da f!mil'lBão da notIcia e observância, na pü
blicldade, de nOnlaft iticft8 indil'lpenBáveis ã prõ
teçáo d? público e do conl'lumidor. -

A programação da emis!lora deverá atender às estip:,:!

lações do Regulamento dos Serviçoft de Radiodifuz.ão, assim co

mo dos artigos 11 e 16, §§ 19 e 29 do Decreto-lei n9 236, de

28.02.67; portari·as HEC/KC n9 308, de 13.03.79: e n9 568, de

21.10.80,.e PQrtaria MC n9 52/82, de 2".03.82.

Quanto à publicidade comercial, a entidade obriga-

aJ a diluI_lIl ao longo de sua programação;

b) a limitá-la a um máximo de 25' (vinte e cinco por
cento) de sua programaoio diâria: c.

c) a conaervar em seuII arquivolI por prazo de 60 (se~

.sent.l1) dias, devidamente autenticados pelo re!!.
~~sável, os tf!xtos de toda programacão irra.dl,iJ;

Quanto ao serviço~cioso, a-lImi.IJOr1l"""Cómf~me.te

se a destinar, no mínimo, 51 (cinco por cento. do horár.th de

sua programação diária para a tr&nsmillsão de .serviço notici2.
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Pelo presente instrUMento ·põilrticulõilr.
AHIRAH SRBA. brasil@ira_ solteir". i!fIlpre
<;;ári;J~ rc~idCllte de dOMiciliad~' T'la cidade
de Si."ío Paulo. do E~tado d~ 550 Paulo.
ande tel'l rQsidência n<l rua Manoel de

~~:~~~~~deSl~:, ~,~~~:~~~;.,d:xp;~~~;;pe~:
ssP-sP e iJl'S~rita :no cadastro de Pessoas
Ffslcas do~H;i.niS:tério da fazetrda sob o11: 234 .. 104.S08';"15~ .. DURVAL PALOK~ES. bra
si.leiro. cas~do_ ··Jornil1 i-:;tll_ r96idente e
d'::;MJ.ciliado nl\« cidade d~ MODi d~ Cru7.f.!~_

~~dé~~~:dOTla d~u;[i~'~~~~~~, He~~~~~ ~~,., 2~~~
portador da cbdula de identidOldp. n.
1~'Pa4.635. expedi"!=!a pelo! SSp-SP. p.

in<;;crito no CadiH.1:-t'O de Pes$oas F'i5ic<l~

do Hinistéorio da Fazenda sob o

~Ã~~ris~ 19b~=~i~,~~t:LS~~<;;ad~~R~~~~ali5~~~
residente e doftti,cili;do na. cidade de
Guaratinauetá. d'o Estado de São Paulo.
ondp. teM resid~ncia na Avenida Ministro
Urbano Hilrcondes. n. 400. portador di!
cbdu1<l de identidade n.5".628.7B5. expedi
da pela SSP-SP. I!' inscrito no C<ldastro de
Pes'SClils Flsiclls do Minist~rio dOI Fazenda
-:;ob o n. 061614728-7:2. tinhal'l 'e u.", i!ntr-e
si Justo e contratado. corrstituir. cal'lo
de fato' con~titucm. UMa sociedade por
cota~ dI' l'e!;ponsabilidade liMitada. que
::;~ reaerã pelo Del:reto no. 3.708, "de 10
de .janeiro dI:! 1919 e del'l\ais disposições
leÇlõ'lis qUê lhe foreM apl1cavlHs. e. espe
cial/llente. pc1<ls cláusulas e condicCics
que. Autua e- reciprocaMente. se 'oUtOrQl3M
e õ1ceitiUl\:

CLAUSULA I - Sob a denOMinado de RAOJ[J CRISTAL
LTDA. ~.s. -fica consti tuida UMa socie-d;de por

cotas de re~ponsõlbilidllde lhlitada. COM sede e foro jurídi
cos na cidade de Santa Botorbõlril O'Oeste. E:stitdo de S~o Põl:u1o_

~~~i;~~r~b~~~t~U d~e~:;~in;~~i~;ci~~~~~Sil~~r ~d:~~~~~~i~s ~:
5bcios que rl'!pre!ienteM iI lIi\~ioriil do clIpitõil:l 'Social e apra
...aeio dos PoderlE!s Públicos.

CLAUSULA I I ~ A sociedilde tl'!"l por ob,;eto õI EH<ecucão
dos seryir;os de radiodifusio sonora ou de

~on'" e iMilaens. eM qU<llquer IOI:õ11idade do terr.t6rio nacio
nal. Mcdiantel:once'Ssiio ou pE'r",issão do Goyerno Federill.

CLRUSULR t I I - ;~~::~~U~d:o~~~d~~:Z~O;: ~~~~:ter- I

qUillquer teMpO pelo con~f?T'It.l/11eT'lt.o do!> \'lb!:l:OS. observõil:n ~se
úUllndo de sua dissoludio os oreceilos da Lei espf!c1fic. N"

O

"CLAUSULA IV - O CO'lpihl social ~ de CzS 200.000.00
zentos· Mil cruz.dos), dividido eM 200 .. 000

(duzentas ",i1> cotas no valor nO/l'linill de Czl 1.00 (hufI\

~~~~:d~io ~:d:oe~:"ie~~~t:l~~~;:n~~b~~r~~~s •.e ei~l~~r~i~~
buldo entre os s6cios dll seºuinte fOl"fIla: ~ ti

;it:~~;a Mi~~lf~~~~ 5::8c~~Oi~~~ (~~:nt~
zõldo). no valor d~ CzS 180.000.00 (cento
~ oitenta /l'Iil~ cruz.ados) ~

ao s6c=io DUR\fAL PflLOHARES 101'00 (dez
Mil) cotas dê CzI.'1'"OO (hUM cru do)~ na
valor dt! CZ$,10.000.00 (dez", cruza
dos);

1 ~
<lD s6cio NELSON BARRCHO DOS SAN~S 10.000
(dez l'I\il) cotas dp.., Cz!: l~OO Chul'l\ cruza
~~~;Õld~~)~aloT' d-et'fS 10.000.00 (qez /IIil

'"CLAUSULR V - A respoDSilbilidi:i1le dos ~bcios cotistas.
Oi! forMi:I da Lei. eK-vi do disposto no

art. 20 •• in fine do Decreto n. 3.708. de 10 de Janeiro de
1919p ê liMitad<1 tí iMPort"nc=i;J total do capital social.

CLAUSULR VI - A sllcÍ$!d.de é adMinistr<:ldõl por UM de l;eU5
sÓcios cotistas - o GOcio-Gerente '-

-,'hi:t.o e deflliS!iivd por deliberação de 56c:ios Que represen
teM a /IIaioria do capital social. ao qu;l COMpete o U·!lO dOI
denot4in ..Ôio social co li representac:ão ativil" passiva" d.a
sociedilde eM Juizo ou fora dele. '

Quanto li progralM.çáo educacional. a emissora compr~

mete-sc a destinar gratuitamente às autoridades, ou a quen l'itl.a.!:!

vezes fizer, para a irradiação de seU8 programas educacionais,.

OS (cinco) horas semanais, alls1m. distribuídas:

CLAUSULA VI I

carOD SOMente
pe o n ti r o-

- Oli ildMinistradort!s da 50cied ... d. seria
Drauitnroti natos t! 'Sul inye:;t id!ltil ng

adera oC=Ol'rer a Os h.aVereM !iido' OI rovados

CLAUSULA VU.I. ": A responsabilidade e a ·orientadío inh
l.ctual .. adMiIlistrativiI da §ociedilde

cilberio sO/llent. ~ bl'asil.iros natos.

CLAUSULR VIX - Fiea investido no carDO o. Sfldo-Gerente.
o cotht;a; DURVAL PALOHAREB" • tõt'r~ e~i-

f'IIido de prestar çauçlo de qualquer espécie iE!" garantiil de
'Sua ºt!'5tio.

_ 30 (trinta) minutos de segunda a sexta-feira no
hor'árío qUI!· lhes aprouver. dentro do período de
funcionamento da eDl1S80ra; e,

_ 75 lsetenta e cinco) minutos nas mesmas condições
aos sábados e aos domingofl.

Quanto i prograaacÃo ao vivo - o que dispuserem os

Poderes Públicos Concedentes.

Desta forma, Senhor Ministro, prome1:6'! a RADIO SAUD~

DES FH LTDA., callo venha a. ser li escolhida para a execução do

tlervico de radiodifull~o de' que trata ó presente edital, a pr~

duzir uma programação dinâmic::1I. e moderna em r~diodifusão, o~

qe a nota dominante seri a finalidade educativa e cultura·l do

lle1'!ico •

Matáo-sp, 20 de octcmbro de 1988

SCHEN

CLAUSULA X
~

- :.:~~~:d::~os:~~i~~~~~:~~:~rr~e~~

a) - E!/l'I tcdos C!~ i1to~ Que t:01l5titUir~1'I\ Ob~
cO.s para; sociedade. t~is COfllO ta,.,.d;a
de e ..pri!stiMoS. ~ssul\cão pu confissio de
dlYi~. de qu~lquct" natur~Zô!I;(!fIlis!;itlr

endossa DU ilval dI! llotas' pro"lissbr-ias ....
chequllPs, eMis<:;io. ae-::itc. etJdo~so ou av~-l"
d. cr4!dito dI?' qualquer natur~:za:

b) - nos ato!'â de quitillçiio ou Rxon.,r;dio de
obrioatõl!s de terceiro5 pillN!I co.. ; Jõocie"~
dilde;

• c) - nos ~tos dE! alien<lç:i:io dp. bens' i,.,bveis cu
de qualquer bElI'l inteºrado ao ativo perM;-
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nente da ~oc:iedade~ bC/lI aS!ii/ll na con.ti
tuiçiiô dr! 6nu5 reais :;obre os ben1i aqui
especificados; e r

d) - no!J .. toso de constituiç:iio de procuradores.
seMpre bra'!ói leiros Ilatotõ. especificado!
05 podere!> conferidos e o seu terl'lo. nos
in5trufIlentos de Mandatmi. exceto na
cOn!:itituir;iio de proC:Ul'adorefi COM 05
poderes da Cláusula "ad Judich", que
poderá ~er conferido 5~M 'terMO.

CLAUSULA Xl - A sociedade pagarâ ao S6cio-Gerente UMa
re"mneracão /lmn!>;!l. cujo valor 5crill fixa

do por decisão da A~~eMb,lHil Geral. n-ao podendo. entretanto.
o seu valor total exceder ilO liMite MáxiMO perMitido peb
l~aüihdio do IMposto de Renda para débito da conta
"Despesas Gera is"_

DIÁRIO DO CONGRESSO NAG0N.~A~L-",(S::.;e:...lç~ão::.;I=-,) S_e_te_rn_b_.r_o_d_c_l_98...,9

CLAUSULA XXIX - Ao cOnJuQul"! sobrf!viyent.e f! aOIl; h~rd.il"oc

necfHisflrios. Maiores e capazes fie.
2sgecurado o direito de pi'lrticipllT' da sociedilde~ iõucRd.ndD·
010 s6cio pré-Morto. desde que "'ilnifesteM e'j,5i1 intençio aos
deMais sócios. dentro df!' 30 (trinta) diil5 di! acorr~nch do
bbto sucedido e haja õtprovaç:ão dos s6cios e do Podl!'r "'.Óblieo

-Concedentlf_

CLAUSULA XXX - EM caso de dis!ioluc::iio da ·50ci~dlde, salvo
delibtwBcão unõ1niMc da A!'>~r!MbIHa Geral.

eM c::ontr~ritl. o S6cio-Gerente será o liquidante, cabendo-lhe
a representaçiio da 50c.iedad~, l1tiytl c pa'!;sivafllente, eM Juizo
ou fora dele.

CLAUSULR XXXI - ~/n:e5~:ild~oi,~:di~: c~:n~i~~oa f~;ca~~
dezeMbro de cada ano. diltil eM que ser~ leVildo iI efeito o
billôlnço cerOll do Oitiva e paS':'iiVD di'! sociedade_

CLAUSULA XI I - E eXoreSSil/llente ved<ldõi il utilizilIclo da
< deno,'lin<lção '5ocidl da sociedõld@. elll qUõll-

quer necÓcio estr'õlnho ao~ seus interesses !;ociillis. e e~pc

ciêllMent~ CIII !:iilque5. a ....;]i5. endossos ou Dutr<l qUillqucr
forMa de t;larutia. sob penõl de responsiilbilidade civil e
c:ri,'lin:r.l dos sbcio~ coti~ta5 que o fizere",_

CLA!JSULA XIII - SO/l1ente COM pr~ .... iCl ilutorizõlclio da Rsse/l1-
bl~ia GeraL il 50ciedClde poder:' illienar

cu hipctecar bens J.Plb ....eis. trOlnsferir ou c~der,. direta ou
iDdireta",ente. ;1'<; 5UiH; concessões· ou per,ilÍssóes ptlriJ <I

execuçiio de 5crvicos de radiodifusio. IE'f!'Ipenhar ou dar e/l1
alicnaç:;io fidUi:i{jria os bens 50citlis vincuLildos :t exploração
dessas outorgas. obedecidos <I ':'i prescrições le9iJis e
regu laMentOl res.

CLAUSULA XIV R $ociediJ:de ~ constÍ,tuid<l eKclu~iV;J/l'lente
de br'<lsileiros.

CLAUSULR XXXII - Do resultado do exercic::io seriio deduzi-
dos. antes de qUillquér pilrticipaçio. os

preju1zos aCUMulados e a prtlvis~o para o IMposto Sobre li
Renda.

ClAUSULA XXXIII - ti preJulzo do exerc~~rfl o~-.~
ríaMente absorvido pelos lucros. ~~

resel"Va~ de lucrot> c JJela r~~l:!l"'Va leaal. ne~!ia ord~M•.. ,

CLAUSULrt ;<XXl\! - Do lucro liquido do e}(p.rclcio S';' (cinco
por cento) serão aplicados. ant"lli dle

qualquer outri'l destin<lção, na con~ti.tt1ição de UM "Fundo _y

Res8rvõ;I". f.lue nito exceder!t de ~Oy. (vinte por cf!nt y.' do·'
capital soc:iõll.· { tOS

CLAUSULA XXXV - O Fundo de Re51:H· ...a tert! por finõl1:·' o'
a':i~c!:lurar a int_Qgridlde do c:apítit.l social

e $i:o.iente poderã ~t:!r utilizado para aU/IIento dltste •
cOl'lpeDs~cio de pl"eJu1zo.

CLAUSULfI XV

Dl'. no ",illlr~o,

I. r.,bB 111 ... d(H·'-·~

- O Quadro de funcion~rios~edade ,;
íOiModo preferenci31Mcnte de brasi1"e'

,=eré ccm~tituidc! de 2/3 <dôi!> terc::o "dtol
O N."

0.122.
~

CLAUSULA XV! - PiJ:r<l U':'i carços de locutorE"s. I·edat
enc~rreQ.. do':'i dlJS J.nstalacões ell!tricas

SO/l'lente serfio adMitidos br~5ilei.ro5_

CLAUSULA XI.!I!- - A sociedade. por seulõ sbcios. obriçiJ-s. :.
cU/l\prii'< rigoro§;u'lente <15 l(!i1õ. reQuIafll.-n

te,!; 'c instruc6es eManad<l5 do Poder Público Concedente,.
vio~nte!l oU que ....enhaM .., viger. referentes "à I'i1diodif'us<io. '

CLRUSULA XVIII - N@nhuflla alterõlcâo contrtltual pcdl!r;i ,;oe!'l
reillizada SCM práYU ,autornarrjio do Poder

PiJblico Concedente.

CLAUSULA XVIX - =:dõl~o::~ J.~:I::~:~;~;i~i1~nc~~do~:~;~:1
diret<ll ou indir.,.l;""\I!~ntp. a estranoeil"o~ ou pes~oills ,jurldicils._

CLAUSULA XXXVII -- O saldo que I!~isbr, apbs. abservlinci.
do di!iipo~ta n)iI~ clllusul.. anterior ..

~Qrá distribuldo aos '5bcJ.o~.. 'UI- pfoporçio d. suas cot ..
p·oõ.ndo e'stll!'s. entretanto. dRli-b1l1'ar p01' unaniMidade, qull!'
se"a Mantido. no todo ou, eM parte, II!'M conta d. "Lucro. eM
Suspenso" ou rC!'Jierv.~.o p'ara. a ~~~~nto d@ upi bI!.

CLAUSULA XXXV! 11 - Ali' delibet:"açol!" soc::bis urJo adobd.. eM
Asst!!f'lbltia GI!Nll dos Sócias,' ctlnvocada

por qualquer u'" dos catishs", CC" antecedtncia .. in!..a d. 08
·(aito> dias. at......t:~ de ·cnta. telex~ ou qualqu.r outro fIl.:10
..scrito. que torne inequivoc. ai cUncil do sOc10.

CLAUSULA XXXIX - A AsseMbUia. Genl "'1'6 pte.idida põ·r .. ~..
dos---sbcios, escolhido p.la Maioria dQ.

cilpital, sociaL

CLAUSULA XL ... O insotrulIilento de .lteuçlo do c::oatnta
soci.. l 'Jer~ assinado nece'Ssariafll ..nte por

.bcios que representt:fl!: a Maioria do capital· .ach1. e
hll"'eJldo s6cio divergent.e ou ausente. const.arl do instrUMento
d.- 1I1teri!lcio essa c::ircunstlncia. para ef'eito de arquivaMen
to no Or.9io público COMpetente 'I! ressalva dos direitos dos
interes:sildoS". '

CLAUSULA XX - As cotiJs siío T1ol'liniltiva5 e indivis1v@is
eM I"ehc:iio à sociedade. que para·, cada

u;ja dela~ reconhece apenas UM (mico, proprietirio.

CLAUSULA XXI. --As cotas do cilpital Siocid do poderio
'!ler cedidOls ou transferidas a p.S'liOll$

estranhas a sociedade se;" prévio consentiMento dto todo'li as
deMais sócios, s.lvo se~ obser ....ado o dieposto nas c:liu'sulas
• euuinte5. nenhUM tibcio se interessOIr pela.~ua aquisic:io.

CLRUSULR XL I - A cada . cat.a corre.ponde u. voto •••
deci.ões coletiv;as•.

CLAUSULA ,XX! J - A concordtnch dos 100ci05 para a c,ssa\.
.\ OU trilns;fertn'cia da~ cotas; dtl s6cio

cedente ..er' d,.d;a pr1!ferenteMenb! no próprio instruMento de
alteracio contl'ittual. Valerá. contudo. PUiI todos o~ eof"itos
de direito. a concord12lncia inetlulvoca "ilnifes:tada par
escrito eM instruf'!letlto -11 .parte_

CLAUSULA XXI I I - Os sbcios. UI proporcio de' suas cotllltl.
terio prefer~ncia. el'l iQuald.de de ,condi

cõe• .- observado o liMite da clflusulil seguinte, para adqui':'
rir as cot.s do· sbcio cedente, concorrendo co~ estranhos'
soch,dade.

CLAUSULA XXIV - O 'libcio cedente .. coillunicõllr{j a 50ciedade.
.travlh: da çerén'cia. e <lOS de"ilis s6c.io'li.

'. sua inte.nclo de- cedltr as suas cotll~ ou p.rte d.l .....
indicando o p,r_co pretendido e as deMais condições _:para a

Icesdo fi)(ando p·razo nio inf'erior a 30 <tri~s.Ói5ara
quI!' seja ex!,rc~do f:» dire:i:-~D de pre~ert!ncil aqu eVi;. N,_

. ..../
CLHlISULA )''I(V - O prf>CO de 'c<ld ... cota_ p<lra efeito de.

, õoIqu i Si icão pelo'5 ~óC~OSi. nio· uItrap.s'S»6

~1t'::~o v~~orp~:;~;:~~~:lpOl'e e::: ~~:ç~~ ,1I~~:ºU~~d:rid~:.~
I:...io. a estranhos_ , . ·/"'(0
~lRUSULA XXV I - Nio h.v_ri qualquer 'rt':itri"Çio ~ -.·c:e;:~

t.r.n.ff!'r~ncia de cotas entre oro s6cios.
• .Ivo os lilÚtes e.tab@lecidos pelo Governo Federal.

CLAUSULA XXVI t - A ~ociedadt! rtio ... dissolver" peh
l'iIPtirada, Morte ou interdiclo de qualqult..

dos s6cios cotbtn.

CLAUSULA XXVII I - Os haveres dtl sbc10 tÍist1'lltante, dos
hetlde1ras do s6c:10 pr~-"orto ou do.

interditos .erlD apurados • bas~' .de balartco .special.
l.yantado fiOS 60 (sessenta> dias qUIt S1! IeQuir-It/ll ao p.-dido
d. distrato parciah d. Morte ou da sentenC:I decl.ratÓria d.
hlt.rdiç-Ia. • ••rio pago. no prazo de 24 (vinte t! quatro)
"e.es contados .dl data ·da corrltlpondl!nte .... lt.r.eio do COII
trato .od.•l. e.. prestaç~es ".-nsais iquais. t1ue•••1Yas~
acr ••cidas dos Juros le!llais.

CLRUSULA XLI J - O sócio qUI! nlo concordar co.. qualquer
. alteracio flti,ta neste instru..ento ..

Med1dnte deoUberaçiio de s6c:iollli que represent... a ..dorh da
c?lpital social. MlInU'.-.hda nos ter..os das eUlU5ul••

anteriores. poder': optar entre contiftU~~"l.~d.'
Modificada. ou dela ,rll!tirar-slt seM que ~is. va
.o.cicd!lde. recebendo seu capitill fi! lucrtls. d~ coft/o a
COM a CHl~l~ XXVIII .drste instruMel1to. /5

CLflUSULA XLI I I . - ~ reconhecido aos sócios que represent...
. a 'Maior-ia' do c:apitd ·s'Cchl O direito de

pro..o...."'r. Mediant", alter.çio I;ontratual~ a .KC).UaiO d. s6~
culpado de grilYe V~Ola.ÇãO dolO de~eres. atsoeiaUvo.. :t~O

ClAUSUlR XLI V C -.' ».i':' ~~:~~~:~i~:: ~~~:v~sv~~~;~:: :~. c~:~s~

01) - violar elltipohçÕRIi do contrato sociah

02> -; "alt.ar por g (trt.) -vezes .eguida.. • ...
JUlitificativa po_r. ~.crito .. a. A".Mbltiasj
Ger.i~, '

03),:- tornaT'-sl! i,u:ap.~." interdito ou i..-biU
tadd,

04) :.. d,?cà'1r da eonf"ianca .dol out.ros .Oc:ios por
insolvabilidilldlt• .fuga••ustneia prolon".

_dOi ou pilra 1u"a1' incerto ou nj"o .abido r
perpetraçio de criMe. .... conduta, dlt'li
crhdito. .ini..iz(ld.-· CO" 05 d.... is .Ocios.
pro.ym:;alj:Jio de discórdia entre .1es~

desint.Ugênciil continuada _ outro. of'atos
·õ!lnilo~o!i:

06> - agir ou o..~tir-••' -de t.l 'or". que possa
colocar _ soci.dade .... s:ltu.çlo de
Uep_lidade ou irre9ula,:,idade.. ~ qUR
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'07~ - ,pl'tttir t sociedade" a pT'ttica de c.ri•• ou
'collt"ilYln,ç~D que o inabilit.. para. Drt
tica do co~rdo.

pO'~iI U.port..r J.nfraçIO· ;li legls1ac;:IO d.
radiDdH'usSo~ ou nlo atendiflllento t ••Ki
ptncj .. s 'orfllluladils pelo Poder Ptlb1:lc:a
Concedente,.••

a.AUW XLIX - fi Socieaade. observados as c.rit.trias d.
necessidade., iftt-ere:sse ou conY.lli~nc:L.

,rbprU pad.ri transforMar-I••Moutro' t1po.~ Jur1dico de
.oci....d•• Idequado i e)C~c:uçlo do ,'erY~fo radi~Hu.'o.

I

~I,.NJSULR L - Os casos nSo preyist.os "'o pr.....". 1".-
truMent.o '!Seria resolvidos de acordo c_

o.. dispositivos qUI! "eQui... o f'uncion•••nt.o das Sociedad...
por Cota~ de RIlspon ..abilid.d. Li,dtad., p.lo.. · quais a
sociedade s" re!iil.l"~ e p.1a 1.glshçlo qUI! dhci~li.. •
eXl!cuç:lo dos ••rviç:os d. l"adiodifuslio.

CLAUSULR XLvI ,- Enqu<lnto .. sochdad.n~~dnk-
, d•••,.. conc:rssionillria ou per ..

d. sn'Jí.lõos de radiodif'usio.' poder' a1\nar c ,~ ..
ínstru...."to ".1fIl necessidade de pr~Yia :lutof'izac:lo d der
Púbhc:.o Cqnc:edente. .

CLAUSULA" XLVll - Os 'S6cios cotista. declara. -que nlc....
, inCUrlliDS eM criMe. previstos •• 1.1~

lfl'1p.ç•• d••xercer õt _"ividade MRrcantil. I' I\.
. 8 /0'-.J ~

a..AUSULR XLIJI1 I - auitlqu~r (lçlo fundada nut. lontrato '
,pl'opo'!liita no Foro dRst;J Co",.rca. que"

.l.ito. dRSd. Ji. (I qualquer outro que tenha ou v.nha li ter
'11'l!ito.• por .... is privilegiado que possa Si.r.

cessares, plena, geral, raza irrevoqave! e irretratavel quita

eão, para nada mais recli!l!Ilar no que' diz respeito ~ lIociedad;

aOfl sócios r~maneSC@fltell. seja a que titulo for ~lll Juizo r.II.l
fOra dele,

"'._"'-••'"'" . ,. raAlt'f . Isendo .;;t:.~ neste a'l:.O c.::ãe c '!:ransferc~edJ.da ...~~ e1:\~

ficmrl. lO.OaO(dez mil) co-:.as de CZ$-l.OO(hum crUZAdo) cada.'~

'\ralor ãe CZ$-lO~000, CO (ãez mil cruzados), para li. I>ócia. AMnAR

SJ..BA..

Fica também alterad.... li. cliu8ula I:V do referido contrato lIoc:ilJ).

passando o capital para CZ$-l. 000. 000, 00 (hum milhÃo de cruz.!

dOI]) representados por 1.000~aOD-(hummilhãol de cotas no valor

de CZ$-I,OO(hum cru'Zadol cada. tot",lmente subscrito @ integ"ral!

zado nC!lte ato em moeda corrente no Pais, fic1Ilndo o mesmo assim

distribuidos entre os Eácio&:

a) - a t:ócia AHIRAH SABA, 990.000{novl'!:centas·e noven

t~ mil) cotas no'valor de CZ$-l,OOlhum cruzado)

cada, no valor d@ CZ$-990.000.00-(novecentos

noventa mil cruzados);

b) - o !Ióc:;í.o DURV.AL PALOMARES, 10. aoo-ldez mil} cot••

no valor de CZ$-:l,OO(hum cruzado} cada, no vàlor

de CZ$-lO.OOO,OO(de:l mil CruUd08).

Permanécl'!:m inalteradal'l aI!! demais clãusu·l:a••

E po; estarem desta formn justos c contratados, asai

n.. a prc8cnte Inlltrumento. datilografado em 04 (quatro) vias de

igual teor e fonaa, juntAmente! com. a~ duas telltClllUt1ha. que a: t~1
do presenciaram. para que ,se produ,a tOq,OIl os efeitos_l.e9'ais~

- O bicio da. atividade. tia .~i.d.d.
ocorrni na' d_h d. ..ri!l.t.~~ . do'
pre••nt•. i ...tru,..nto.· ,

CLRUSULA XLI)

>.

E. aSsiM. por se achar.", Justo... c:ont.ra
tados. ".ina" o pr.....ntl! .'" 05 (dnc.o)· vi•• datilografada.,

ino anv.r1iO d. 09 (rIOV.) (olhas. d .. igual t.or '. forit••
JuntaMentel:OM n 02 (duas) t.ste,.unhu que. tudo 'assisti-o
InJII. para 'lU. li.. produza", 05 .'f.itas leºais.

6ant~ .~D· ••to ~8P~10 d. outubro ~'t-9:~ ,
~ . ~~ ,

AHI FI ABA'. \.

~4c;=.-

INSTRUME::-fTO PARTICULAlt DE i\LtERAÇAo CONTRATUAL

Pelo presente in.l'lltrllmento particular de alterAção~contr.tual

realizado na melhor forIllA de direitO, acl!!itam. de livre •

ccmua acordo, parA prodecer a d~vida alteração do contrato

da ..presá conatituida por cota. de re'spons.bilid&de liaita-'

da, 'denOllinada RAnIO LBS'rJ!: METRQPOLI'l'ANA LTDA., registn,da

na JUC!9P sob no 35207233312 em sessão de 22 de dUflmbro 4.
1986, e pri~ira alteraçâo rflg'htrada na JUCESP, sob no/llll
414.363 ela. !Illssio de 27 de outubro'de 1981, formada. peloa oS.!
~iJlt.ea sócios:

AMIRAfI SABA: brasileira, solteira, eJlpr.sãria. J:'esident. •

doIIliciliada na cidadr.: de SÃD Paulo, no Cs-t.ado '

d. São P.Ulo~ n.a Rua Manoel da. Rõbrcga. S18 po,!.

tadora da cird,tüa de ident.idad. nO 3.644.5.7, 8;!,

pedi·ela pela 'SSP-SP • inscrita no Cacla.U-o ~
Pessoaa "Isic.s do Miniati:r:f.o da. :r.zenda sob

nQ 234.10".508-15J

ooavAL PALQHARES: bruilei.ro, ca~ado; jornalista,., .r.ai:dente

. domiciliado na cidade d. Ho9i das Cruz... " no lI:,!

tado d. sio Paulo, onde t_ r.aidincia na Rua

Antõnio Ney_r, ~04, ~:rta~r da cédul~ de : I~.!!

tidade RG-no 14 784.635., .~did. pela. sJ!JP-SP.·.

Inscrlto no cad••t:ro d~ 2'."0." :rbicaa do H!
ni.t.fio da Fazenda .o~ nO 031·.11!J.78,:-001

ÍrELSOII BAaAcaO oaB SAIITOS: brasileiro, cas.do, :radlali.ta. ,

residente • ~ciUido na cidad.- d. .Guaratl!l

'que1:á.. no Estado d. ,aio Paulo, onda 1:.. :c••ldia
c1a na AY. Kiniat:ro.fJrbano·Kax-coit.dei, 40q, pori;!.

dor da Cédula.de Identidade nQ 5.628:-"-', .çe4!
da pela S5P-5P, e inscrito no CAdastro de :Pe~s

BOU f'!aicAs do Ministério da Fazenda sob nO
061. 614. 728-72. -resolvftru fazer nova alt.•ração

contratual C:~ a ~j,na1idade de permitir a retirada' do' sócio

NELSON DARACBO DOS SAHTOS. qutl neltta dAta par não aaia lhe

convir permanecer na scciedade ~ dela .e ret:.1ra (i. livre· e e,!

pontânea vont.llde, .tumdo que nestll! iilto recebe aBrl!feridas' 'im

I)Ortânc~..s, em !IO.da. COrrente no ,.P&.is, contada e' Achada exata-:

dando ao. sócios remanescente., por si, 'seus herdeiros" e 15a

SãO, ~aul0. 05 de Agosto d. 1988

...._' '.;

~.:I;e p~••~~. InJI,tp:-nto ~.'tt~1ar,IN :.ut:..ra~ CoGtl'8,t~ t~uM ~: _lJIOr I

for-, .. diteft6. ~cdc:_ lia l1"a • e~'~eodô, ~ra pro<:edar ~ .....1... .-ltu,!

.cio- do,eoDU'atoda· ••,n.. eoqtibdda por ~otu 4a ra~j.~~ ~~ •

~ 'WIO' CIlI'W.'L'IIIA•• z'qi.ÍcJ:"', -Dà J»C&uo' Rb- o ..~ 352~J.M3S72 _ .,..

".·Ü.~... ;dU~·.,· ~"', f~.P.1M.~~~' ~',I.:' ' . '"

~ SAD': br••U.b:a. Hltdr., IDpnairi., r ••il1.nt. a I101d.e111.ú na d.".
de da são rau10. DO btalloda sio raulo... ~ lSno.l da JtÕbraÍa.

511. pçrtatlora da Cédula de Jd.Zlt1dallla n2 3. ""•.5"'. ax,dida pda 'Ir-Ir '. i~
crit. 110 Cadaatk"o d. ·'••MJaa rlsie.s do Millistirlo da r....nd. sob o rN-l"O
234.104.S<lll-15 ;

1IUI.....lL rALOllllU"': bralJil.lro. caaado. joraatlna. r ••ldant. a dOIdclUa4o na cf

d.d. d. HoJjl d•• Cru~~. 110 ~tado d. são raulo\ cnda. t_ r;
.ldiDCia na' au. Antonio Hty.r. 204 " pcirtador da cid~la da IdaDtl"" IA: n-ro

,l;714.63S. tlXpSdida pela IIP"SP. a inaento no Callastro d. '.,,0-.. liste.... li!
Ilbtirto da Pueada u'b DC! o37.119~711-00 ; . '

IIILIOII~ DOS UJrrOI'" t br..ildrD. ca..do. radi.al:bta. 'I:.duata a 4oe1ci1!

.ao Da êldao •• Guarat1llpeti. no "tüo ia aio h:!
lo, onda .t.. r.sf..di~ia na. A... JUnfatro Urbabo Harcond.., 400. portador da.~

la", 14-acldU. aS! .5.621..786.. axptI4t... p.la SSP-R•• ,iue'Z'ito DO caducn ~'

Pa•...,.. Pidc.s do JUniatêriO da Faanwla aob o n2 061.[,14.721-12

, .
Ao danoalft.açio social ~u a au -.lD!O LUTE H!TJDPOttTAlIA LtDA•• c:oII Nd•• lo-

:io jul'Ídito 1Ia cid'" da 810 raulo, DO IItado d~ são Paulo. i Jua Ic& da Qudl'OI

n2 %03 .. bairro d. vna Mariana,

lo GCiadad. constitui';'a. por ,I:ot.... raaponubil1d..a. liaitalb.. pod~ aiDlIa

. "brir ou .tachar 'filiai....critôrios ou 4ueuua1a... qualqulr parta do t.rritó

rio nacio.al. ,.t.rib1l1~ par.. oa __.-o.....Iil!r.s proporcionai.• do Caplt.al Social
par••f.ita.. ftaCJllia. .
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Por ••e.r•• d••t:&._!;~:.1~._~~.•"; ~Dn~~.t;.da••••d-. o ~ll1.C~I:Io

datllolrafando Q 04 (qutltro) "fiu..d~_!_SU.l taot' • fo~, junt...ate c.,. 02. (

du"u) t ..t.-.m~.·~q~. a t~~-~re.~tí~:l~;". para que fle produzo todos o. efe!
tos l_Sai.. .••• ... •• ...

SOCIOl;

!NS'l'RlBmNTÓ PM1TICULAR DE ALTE~~~,
. • -1>.,' ~ ....~-

I?.alo presente- inst:rumento pa~i:.!,:ulaF::A~_altera.çãQ',contratual

re.:llizado'M, ~elhor·;o:;;~a de~c4~citõ.•;~~eitam de livre- e

comum acordo;, para ptod~cer ã- devo e.ração do con~r"'to

da. empresa consti1:uida por cotas l\ res sabilidade limita-

da, denominada nADIO LESTE ME~ROPOLJ;TANA TDA .. , registrada

na JUCESI? sob nO 35207233372 ém sessão 22 de dezembro de

1986, e primeira alteração registrada 3. JUCESP, sob no/IIII
474.363 em sessão de 21 de outubro \ 1987, forro pelos s!.

quintcl:! sócios:

AMIRAU S1\BA: brasileira, solteira, cmp.r:Clsária, residente e

domiciliada na . cidade de São Paulo, no Estado'

de são Paulo, na Rua Manoel ,da Nóbrega, 513 po,;:

'tadora d-a cédula de idl:!ntidade nO 3./i44.547, e~

pedida pela sSP-sP e inscrita no Cad1l5tro de

Pess~aB Físi~as do Ministério da Fazenda sob

nO 234.104.508-15;

bURVAL I?1\tOMl\.RES~ brasileiro, casado, jornalista, residente:

domicilüi.do na ci.dade de. Mogi daS' Cruzes, no E!

tado de são PaulQ, onde tem. residência n~ Rua

Ant1?nia ~eyei:, 204, portador da Cédula de : Iden

tidade. RG-nQ 1. 784.635, e:xpedida pela SSP-SP, e

Inscrito no Cada.t'ltro de Pcs!'Ioas Fisicas do M!
nistéd.o da Fazenda sob nO· Q37.119.7B@-OOf .

nELSON BARACIlO DOS SANTOS: brasileiro, casado, r~dialista

residente e d~ciliádú na cidade de Guarati!!

guet5., no Estado de são Paulo, onde tem residê!!.

eia na ·Av. MiU:istro Urbano Marcondes, 400, pc.'rt~
.dor da Cédula de Identidade nO 5.620.796, expcd!

da pel~ S5J?-SP, e inseri to nO Cadal>tro de Pes

soas Fiaicas do MinistériQ da Fazenda ~O~ nQ

051.614. 728-72, resolv~m. fazer nova alteração

contratual com a fini1.J_idade de ptlrrnitiJ:- a retirada do sócio

NELSON ElARAC80 DOS SANTOS, que nE!5ta data por n.ão mais lhe

convir"PCt"l9anccor na sociedade, dal"- se retira de Livre c ~i!

pontãlicoil vontade, sendo que nest~ ato recebe as rer~ridas L,!!!

porti.incins em moeda corrente no Pais, Cr:lntad;:" c o.chada ex<:!.ta,

dando ao!:! sóciofJ remanoscentes, por si, $~~S herd~iros e :;g

ccs:::;orc9, plena, geral, -ra7.1'1. h:rntrogaval e 1rrctrêl.tavel quit~

ç;ão, para nada mais recl~mar nl? ·que diz r~sp(;!ito a ::;oGicda&:l

.:'10::1 sêcios rcmanescentns, !'leja a qüe titulo [ar 'em Juizo 011

(ora d01e, .. _. I
sendo que ncate ato c@d(! e t:r:ansfer@ COllIlO cedid ~ $ty1Sl r:i1~3
fic~"ln 10.~OOO(dez mil) cob.s de CZ$-l,OO(hum cru:!: ~~I .';)j:' , ~~
Vi\10~\de CZ$-lO.OOO,OO(de:: mil cruzados), para ,,~CCl. r.mRh~

S1\.Bl\.~ \

Fica também alterl1da ~.:ClãuG'U:l'8 IV' do referido contrato socia~
passando o capital para CZ$~l_OOo.QllQl:00 (hwn milh5.o dt:! cruza

dos) reprcsentadol'l ~:?r.~.). OO~:.. QJ)_~- {li~ ;Milhão. de cotas no valO;
i!~ CZ$-l,OO(hum cruzado} cada, tol;alml'mte subscrito e in'tegtali

zado neste ato em moe.da corn'e'nte no pai::l, ficando o meRmo <'ISSi;,
disti:::ibuidos entre O!f sócios:

aI - a sócia MIRAR SABA, 990.000(novecF.'!nt.a,'l F.'! nov""n~

ta mil) 'cotas no valor de CZ$-l, 00 (hum cruzado)

cad"a. no valor de cZ$-9'JO.OOO,OO-(novl";cento1'l

noventa mil cI:uzadag);

b) - o sócio' DURVJl..L PALOMARES, lD.OOQ-(dcz mil) cotas

no valor de CZ$-l,OO (hutn cruzado) cada, na valor.

de ,CZ$':'10.000,OO(dez mil cru:~ado!ll.

PerIllanecem inalt~radas as demais cláusulas.

E por·.C;;starem desta forma juntos c contratados, assi

nam. o presente Instrument.o, datilografado em 04 (quatro) vias de

irqUlll., teor e form3., juntamente com as duas testemunhas que a t!!'
do presenciaram, para que ali!' produza todoRl 0'" -efeitos legais.

550 P~Ulo, 05 de Agosto de 1988

R~I)IO LESTE MEiROPOLlHNA LiDA.

DEMONSTRAcM OE RECURSOS TECNICOS

- TRANSMISSOR

Fabricante:

WTK - TELECDMUNICAÇCES LTOA.

Tipo:
Transmissor de radiodifusão de FH

Modelo:
SI - FHIJ - B. - (1,000 NaUs)

Homo 1ogação

Código Dent~l nQ 0227/86

2 _ SISTEMA IRRADIANTE

Fabricante:
MAPRA - INDCSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA •

PRO GllJllAçlo

EXCfLENTfSSUiD. SENHOR MINISTRO DE ESTAOO DAS (:cnUNIC~~

ElO to) soci e1ade tem como objetivo ser contcmpl ad3 fco;n .11_ outorg!'.

para Cl\cc1Jç50 d~ serviço dÓ! r~diodifw;ão. objeto do presentê edital. e s~ntit

se~~ frustrad;l se não conseguir lograr !'iCU intenro. Isto 'porque pretende m;t~

belecE'r nesta cidade- urr.3 ~,;ttlç~O dentro dei!. 1r.ill!; fllodC!iõlOS p~drõe!'> e mais ele

vados nlvGis tec.nicos. devido· ã peculiar :;itmll;â:D do l!.:.miclpio c porqU8- e!ltu

cid"de enfrentou e, ainda. enfrent~ so!!crifidolO Ii!nolT.~s n; !>C!ndz, do pl'og:re;;~o
com o esforço !iobl"'l!~humano de r;eUl> habitantes. pi)r~ con~cçuir colocar-úa ncs

te ; nstant~ cul mi nante de 'seu desenllol villEnto~ SUi!I luta f1rlrrnani"tl;! ê no seir0.

tio de ·for.ncccr 5 população o bem estar dI'!: qUI! necessitt\ pi'll"'l! stJll. 115CtH~sãtl

mais acentuadJ na co'muilid~de nacional e incre!lOOntar o d.:llOimvoHjirmnto ~conõlJi
co do llI!Jnidpio em.perfeito entro:;amento com:os ~lano;;. c com os pr-ogrüma!> c:.
tadu'ãi:; e feoarais.
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A cada dia que se pa$U. e !Miar o niimero de õrgios e de -pu 
sou que,proeura:t infolnaçôes Sob-R esta c1d;"de. Agora. rrlIis do que nOOCI, 8

ti··Slndo .Xigido" o concurso de 1:ooos nD $ent1do de ofel'1!cer • enpn!SirlOlw ti.
('bus l estudiosos e ~tbdantet; d9f 'p~le.s du. r;ldades e d. vida nlral bri
$1111n. stilsidios pari l~iHsl de àldos estattst1cos ~. ~ trabalho dt.avl.
lhçio. sejaa capazes de ofe'recer base ~e9ura pa'" de-,=ldir tanto no setcm, e;
PI'1!SI-:ia1 quanto na esfera administrativa.

Aqui. Senhor Ministro, I iqJortâncil do beneficio q~ VOSSl

bulênch atrlbuiu iI I!!sta cidade. ao conceder-lhe este canil de radfodifU$io
I! $UI generosidade, e. abrir-lhe O presente edital.

Dará ênfase especiAl 11 progrlll'llMõ de:stinadas i poPulIçio 1"'11 ..

ral .. abordando telaU' com .dictna preventiva e higilme do lar. pl'1!w:nçío
df epidemias. orientação SOOJ1!! CORO obter 1IJ!1hor produtividade nl i~1 agro
pastaril, índice de preços dos principais produtos da econOlSi. nacional. bo
letins meteJl!:olõgicos. etc.

A Enriss:ora propõe-se aindll firmar contrato COSI . instltyf;ôls

dt ensino pari a mz.nutenção de .progr~mas e'ducattvos diários, sobretudo ne
que ·referir a CUt'$os de 19 e 29 graus; s'uplettvos ou universitirlO$. coloc,,!

do i disposição, espaços gratuitos para a ~alilação de programas, (mIJe ti

instituições tenhall participação i!Itivl através de rrestn!5 e alunos, para PI!

liOVf;r o de.s.e.nvolvillll!nto intelec.tual e oora\ dos ouvintes.

COQI a evoluçio global da humanidade. desenc~deada pela llceler.
çii.o tecnológica houve um COflsflluente ~nvolvilllE!nto ell profundidiule de.~

cc. todos, facilitado pelas nons. fõrm:Mis· de cOlfOOicaçâo qlltlnOO. u4a Ivt.l
_15. a tecnDlogia VCII possibilitando a divu1gaçio do conhecimento hUlIiIJ10 • e

portAnto a SUl transformaçio. Por isso a cOlllUnidade telll cada vez llIais nl!ce5S!
dlde de valores que a fecunde. e lhe dê~1I sentido.

• ~(,:··"'ii:Ü. o esf.:Cpo principal ca !i'(lçi~dilde!i" o~sp;"rti'1r no Ol1Vir~

te a I'espom&bnidad~ d~ ser cidadão- brasileiro e m~~~ro da CDmunidade huma ~
fb~ntando assim a condimcia de ser moral e óe ser nacional e julgará at
gir o seu objetivo quando 0, ouvint~ sentir-se mais COnsciente de suas respon-'

sabilidades, mais convicto de ser um cidadio no contexto de UI1I Pa'is élll desen
volvimento. lMis consdentiz~do de suas obrigações par.e cm:! .li. cOllll.JnidaÓf!: em

tujo seio nasceu e COJR a qual deve cooperar:

Assi"', dará enfase aos vi!l1ores espiritui'lis, éticos e morais. di
vulgari o acena de conhecilOOntos cientlfic,?s. filnsôficos e religiosos qlJ!:

auxiliaram o hOfll!!m a des\'endar os segredos da natureza e a projetar-se no 'r.IU!!
do da culturl'.; porpugnar~ pelos valores úteis. pelos valores lógicos. pelos

valores estéticos, eticos e religiosos;: peh. salvaguarda dos objetivos nacio

nais. pl!la integridade territorial. pela integraçio nacional e sua. soberania.

pela pi.'lZ social. pela democrllcia, pela independênch política e eConômica do

Pais. PI!1as soluções. dos problern.s nacionais. ?ela necess\dôde de Utl rip,do
crf!5cimento de nossaS potencialidades ll}lternas. pelo im::entivo ã cooperação

. JllÜtUI de cada um dI! nó.... pela integração ~ todo.!i M, coltlUnid.!ld~. parll li rnanu-

cençio de Ltma sodedade estável. justa. pacifica e prãsp'era. mori;'lrnentl! equi
l1brllda e estimuladora de grandeas de llçÕf!S e de nobreza de vida.

Considerando que a "tual preocupação do Governo rc1atiVil~nhli~

ao fundalTEnta1 problema dos ~10S de comlJlliCl'çio de mass"S. monrente no qu@

se ref:l'"e ã racliodffusão. e.de conduzHos C01l'O C01l'AJnic;"ç'ão p~r'" Q deSc!'Mo1'1~

rrento a base de re.!ipon... abi11dack! por parte: do executante do· serviço, teM tftf
rrente uma programação nio apenas como forrr.a. de veicular conteúdo. mas print\,

palrm:nte corno uma tecnica e.!ipeci.!ll de irrplantar uma sistemática de eletll!ntd'<

difusor da r:ultura brasileira. principalmente atraves da müsiclI - eh qUl! I

müsi'Cil e o retrato da cultura de url1il Nação, e taJTilém mediante qualquer milni~
festa.ção artística que sejam pendedores do noSSO povo.

Dar-se-i peculiar ênfase ã música e os progrllmas se rio dota
!.los de muita mÜsiclI. mormente: as que estimulem as manifestações mais autênt!

cas oa cultura. 00 fokloTe e 00 cimcionc;""o de no~!.a terrl> (no rnfnimo (90 I.

da miisic,) será nacional e 100';. no horário nobre).

111 - NOTlClOSA E lnFORMATlV~

A entidade destinarão mllis dt! 3.30 (tres horas e trinta minu 

tos) de SUll program!lç~o diária i tr"nsmiss;;o de serviço noticioso e infonue

tivo.

.Confornle a oportunidade. horário, conteudo. gênero e tt!lI1Jo U 

p~gado nl eJlissio. as uensagens noticios'ãs e inform~tivM irão ao ar eÍl:

o:!pon.erf!S - ou informações sobre diversos fatos de ânbity';
loca.\~ nacional ou estrangeiro. transmitidos elll horários eJ{!
tds;

infomatillos especiais - ou infonnaçoos sobre diversos fatos.

de UII ~smo Cilll'pO de atividades. transmitidos em dhs e hor!
rios certos. tipo 11I11gazines, como ·progrillnaS governl1ll'entab...

resenbas esportivas. ríoti ciãrio social;

o programa afichl dos Poderes Publicos - A Voz do Brasil ••
produzido Pela EBH - EnPn!sa Brasilei ra de Notid as wque .nia

entra no cõ""uto da te!flpo desti nlldD .ao noticioso ·informativo

por ser de caráter obrigatório;

AO

jornais falados. au informações distribuid;"s em s'eções sobre

fatos notici~.vei!5 ocorridos entre uma e outra emi,iisão da es

péc:\e.. Reste payotir-ular. a Em1ssora oferecerá 3'(t.rês) edi 
çi)es diirhs. às 06:00 às 12:00 e ~s 24:00 horas com duraçio

~ 25 mi nutos c.ada uma.

":flash. ou informações lige\ras. tnnS(llitidas ~ qualquer 1IDlII!:!
to. intcrronpendo programas. quando referente a qualquer ocor--

ofrência repentina de grande in~resse pmHco a_ser desenvolvi

di. depois. e.·det.lhes. O th.sh teri linguage. de IJInchete

:·::,0 Uit';t!.p",snndo 20 s':9'Jr,do:o. S!móo notícia circunstlflchi.

nio .ent~a no cômputo do horário destin'do &O noticiário ·i~'tJ

fomativo;

Os gêneros jomaHsticos do rãdio pela enrissâo de ~nsage:. H

noticiosos. entrevistas •. reportagens externas. e e~itoni&\$ seria ~.t1.,.aàol

co. e:smero e co. a pritica da sacralidade da notiefa. segundo a qual a SUl

apresentação serã purll. l'iJlibda M relato sObrio e si~les dos fitos.

Na área especificada da informa,ção, dará gre.ncL! desh,que
jornalislll). por considl!r"i-lil o caminho ide.l para a veiculaçio·de fatos

acontecimentos q~ mo1oolll a l"l:!aHdade brasileira.

Pari o 'dese~e:nh(J de sua Itividade. a l!:lIissora s.e pautari nos
prlncipios uis IlOrjemos da -divu1 yaçio e da cu1 tura, da informaçio, do entre:w

teni.nto. d1vert1l11!nto e 1AZlt, de:dicando..expressivos espaços de SUIS_ transw

IItss'ões • progralllas 10 vivo e. colocando H relevo os fatos lÂis ilportantes

d. COtlIUn1dade, dentro do maior respeito is instituições, visando a ser o"vei
culo de todl5 as IHnlfestaç~s comunitárias.

Por 9Utro Jado. hi te !;ugerir sempre o ap~ço e o respeito
às instt tuiçÕt!s, pugnando pelos interesses e aspi rações qu~ se traduze_ e:n o

bJetivos n"ciona1$ ,e e)(ecutill.rã o serviço como comunicação p"ra o desenvolvi.

ôilento. dedicando-se iO bell COIllUll. lias interessados opcionais da Nação i bau.
~ rtsponnbiHdJde consciente. viva e atuante.

Se a proponente for lIgraC:ia.do com li outorga, sobretudo para
f'lIr fa,ce i defas~~lI no sistelllil educativo do lIMJnicipio. ~çari na IITni.

10 2 (~al) horas dtlri..nte n. produçio • apresentaçio delprogr..-s didí-

ttcos. instrucionals e cultura.is. ali!. do bnpo previsto na leghlaçio ..
vigor, vez que I tõntc. di ellltssorl seri educaçio e culturl ..1i!;. do entret!.
,,'.nto. dQ. 112.er e da ~nfo.nAçio.

Tendo ell vista que os serviços de rldiodifusio "tê.. f1naHdadt
@duclt1va e cult.urll. JTe:SIlIlI ell seus aspectos inforJliltivos··e' 'recreativ.os. e

sio cot'lside~ados de interesse naciOOl1 veZ que, e pef1litfda I explóraç'io co •

.rchl dos rneslllÓs. lpl!nlS nll iredf da ell que: não prejudique esse interesse i _
queh finllida_. l ellliss.ora pri'Nri pela linguage. e·estiloradiotoh1cDI "li

desde os elesllentos consUtutivos naturais. COIlO os e1~ll'l!ntO$ necinic.os e clt'"'

ciIIstlnchis levando e. conta I oudiênci. e objetivo das II!!nsagens.

1 - EOUCATIVA

IIrbuída do!: mais 'vivo!: ideais. propõe-se levi.'Ir ao ar a s~

gu1nte programação:

l':;,i> C;,% p~cll1-ii\rid!)d~S que il err.is"ora há d~ impdITIir a sua

pr09rama.ç~o para asr.eguràT-lh~ características c unidade serão a~ 1i gaçõe,
di! Sfl!!US programa... em vinhetas. hhas ou bandas musicais de tal fonlla que

e>:.istlt. uma s"'~lhançi!l pllrl n"iQ hiIV~r estanques era seus. progr;"TI'Ias qUf! teri~
cada um car~ter prõprio dentro dos objetivos a que se propõe a emissora.

!'lute sentido, proMOwri o ..is perfeito entroulllento coe OI

órgios píll1icos responsiveis peh educação e Pl'Uvldenciari a trlnsÍrissio di
lull'. pa1.stras It conferências destinadas lOS virias gnun de t!!dUCIÇio •

instrução elos ouvint~. serie sQOn o avanço d. IlIedtcinl. d. teeno10g'a.. d.I

'Igrfcultu.r... ,da,lline.nçio; pe.rspe.ctiVlS: ~ nos.sa Pitrh, s~us f.tose vultos.

históricoS. org.nhaç~o social. religião. pot@nchltdade e desenvolvi-.nto.

prob1~.s t soluçÕes; il5$UI1tos re1&cionadq$. COll nosso Estado. notSl. Rtgtío,
110111 Cidlde • conhaci.ntos gerais da cultur. e do ace~vo Irtfstfc:o da. hu-
bol11dodt. .

utilidade pública. o necessário para l'lten~r is necessidades

.ou i requisição dos órgãos pijblico~j,

esportivo. Aqui o prograN re1aciooari fatos e aco·ntecime.ntos

lfg~dos aos ~sportes e. geral. aos clubes. em particula~. e
is escolls, de IlOdo. espec.ianssillO. A ElIissora tudo fara para'

incentivar. 10 Nxho. os esportes amadoristas, notadarrnte

OS estudantis. no sentido de cooperar nl formaçio de UIII 1El'\
taUdade e.!iporttVil de caráter oltlllpico.
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IV - AO VIVO
padron; zado:

Toda programação ~crã trilbillhada sempre com script ou roteiro

Ta~s programas terão a duração di! 3 (t~!;) hora!: .diarfiUl'l!:ntl!

e consi~!~~ ~.jet1v~.~a Ridi~~~':.ti_c.tpa~.~~v~~te ~as_ n:lal~z~~sl
co:nUnltarlas. tc-"a:, ê. pn~;'''''n\a f;:;lCi. ü"" 1J1f~l'entes categorias pmi1~;;lc.

n/lh, ou de seus programas gravados por QUillquer processo na sua prirr.ciri:j

apre!;l'!ntaç~o na emissora. Assim. deles participarão os con.iuntos maiS' llPrcJ
dado:. de. n~sa Cidadt:!. Estado ou Pãt'~a. ou de artistas isoli.'ldil.nente.

Por outro l1Ido. constarâ' taniJem de transmissio de reporta ~
gens externas. desfill!s chicos e militares ou atlsticos. report<Jgens des ~

portivi'ls bem COlOO de horários requisitados pelos poderes públicos. pua e 

feito de compM!u,ção para os fins d~ proporcionalidade da regulalll:mtaç~o d!'
matérh e para os setl!!; fin~.

v - K:NSAGENS CCliERClA1S

Costas. jamais alem de Z minutos por qU1lrto de hora. s.erão di
1uidas li ponto de se tornar bem toleráveis: e vistas como que um 5erviç~ d-;

utilidade pública. Serão gr"vadils e precedidas de breves temas musicais. Re

duzidils ao minimo posslvel c apenas. a sufic.iente para manter o empreendime;
to. hio de ser irrQdiildas em textos. sPCJts e jingles coma mostrado mi3is a:
diante.

PROGRAMAÇM o:: PE';FIl

eOlll esta divisão para uma programação dt!stinada a Um! jam! ~

da de sol a sol. lItuando nll fil; Xii deternrinada no edital, a proponente jul
SI-se uma emissora que: sõ tem em vi!'õtA bem servir I cOl1ltmidllde.

a) - consig01'ldo o programa. nOm!! do produtor e do apresentador

li! hora de veiculação;

b) - indicativo de font"" de som. se de olbin"". di$co pu fita;

c) - rP-ssi'lltando tudo o que o operador deve fazer:

~entra" - hsai" - "clli" - "sobe" - "corta" - "funoo". ""tc.;

d) - definido qUAl a pi'lrticipaç~o da tecnica pltra facilitar li.

execução;

e) - eschrecendo as deixas da têcnica.correspondente aas cor
tes dê!>ejlloos;

f) - recortl!ndi!lçães para o locutor: "SUS;SUI"J".a"- "corta" - rãpido·

"'lento· - "SOII u volume alto ou baho".

Cftdi'l mõdu10 novo seri precedido de:

a) - cortinas e fahas lJIUsicais. :,ora certa, indicltivo de c:hl

mâda e nome dA socfedll~ (45 l>cgundos:);

b) - ri'ldionoticfa (1 minuto);

c) - rrenSi'lgelll COlller-ci a1. de duraçio entrf! 15 • 30 sfI!gmdos quI!!.

do nio for prognlM gratuIto;

d} - o programa elll vista;

e) - radionotích (UIlI minuto); e,

f} - mensagent CCJr'I!l"'chit - 1 minuto (quando nio for prugrau

gratuIto). '

A presente programação serÁ delineada em. pormenores, caso',
a entidade seja ,contemplada. como espera, com a outO.;Q'll.

Rádio. Verdes C,am.pon de )latão, Ltda

Contrato Soclal

Aos sâbados, domingos, festas e feriaàos, a program...ç~v~

riar.i para adaptar-se quer ;!lOS prazos doa programas educlltivo,", •
ou às cOInl'\lDorações di!!. efeméride. '

'Aparecido Ismael de P1etro
BraBileiro, Casado, Despachante Poll~ialr revld"Dte e doll1ciliad.o na
cidl'lde de Ua.tão~ Estado de são Paulo. à Avenida 28 de Agosto, ni 964,
portador da Cédula. de'Identidade RG. uI! 6.086.108, e;K:ped1da pela' Se
crctll;t"!a d!, Segui-a.nc;o. PÚblica do ,.Eatado de são PauJ.o•• do CIO 111
747 5ll .3~8 34;
Jarba.n EliD.a Zuri Junior
lJraBl1eiro, Casado, Aeroviário, reaiden"te e domciliado na cidade 4e
são Paulo, EsttJ40 de são Paulo, à Rua Glória do aoitá, nli! 86, Apto 23,
portador da. Cédula de Idõntidada ~ .. lIR 7.708.644, expedida pela SI.
orotar!a de Segurança P1Íblica do Estado da são Paulo, • do CIC .1
8~6 58~ 418-49;
Heraldo' de. ,.Albuquerque Corde:iro
Brasile:1.ro, éaaado, llédico, r'ellidente e domioiJ.ia.do' na cidaa.. d. são
Paulo, Es'tado de são Paulo, " A.nnida Brf&adeiro lUia Antonio, n1551,'
Apto 167, portador da Céaula de Identidade BG. nl 2.169.076, expedi
da pela Secret"aría de Segurança. Pública do Eatado 80 'Rio de Janeiro,
• do Cle n Q 2(6 ((9 357-00; .
Carlo. Roberto Cup,. do Abreu sodré
:araeile1ro, CaDado,. Advo«&do, .residente. domiciliado na. 014&4. a.
8io ~u1D', Estado, de são Paulo, à Jü.ameda JIin1atro Roch& Azevedo, AR
830. 'portador 'd_ Ced.ula. d., Identidade RG .. DI 2.755.O7l., expedida ~
la S.c~etar!a de. Se~. Pública do E.tado de são Paul.o, • do eIe'
ni 199 290 216 68;
LuiE' Felipe Jl::oreira Lima
:Brasileiro, Casado, 1lé4100. reddl\lAt•• dOll1cil1ado na cid.ade 40 ~10.
de .Janeiro, Zsudo do Rio da' Janeiro, à Rua J.rmen40 ÓtHllhg a. 7l'elt...
n R J.ll, portador da C~dula 'de Identidade DI! 2í 054,. 'e~pe41da pela cõa
_lho Reg1oIull_de: I4!dlC!ina do Estado 40 Rio de Jaae1ro, e do CIO nl
359 ~75 9ai-2or
Tl1Daf." Aparecido Parreira

~r••ileiro, ,Solteiro. Maior; ia41al1ata, re's14eD'h e doaicl11ado na
cidade de, Jlira.8lSol, ElltadO'!l1l são Faulo, à ~ 7 da ..teabro, D.l)06.
portaaor da Cédula de ~d.nt~da48 RG. DI 9.927.864. expedida. pela 3o!
cretar!a de Segurança Páb,lioa elo .Estado de são PaW1o, e 'do Cle nl
974 327 688 20; . .

CO~!rITUEII:, entre .í e na ..lhor torma d. d1reito,
Sociedade CO:zUrcial, por CO"••, de r~.Pon.abilidad.

limitada, CUJo. ne&Óo108 e CODd1çõ•••erão reei.
dod pItlas 'OláuSLllaa, ....'ber: '

Cláusula I .
,,\ SocIodade terá C!omo etenoJUJ1aÇão .oc1&1-:

Rádio ~ardlls Oampos de uatão LW.
Cláusula II
la. Sociedade tom como Bode e foro a a1~a.ae e Couroa 4. U&tio, kta40
,de :sãó Paulo, COm end.roço~ à A:venidli. 28 de Agos.to, nl 964.

05:0011 - Hüsica regional - A Emissora ilfllrimirã aos progri!l 
mll.5 de müsica regional um cunho informativo. entre

meando gravlIç'ões com Il'Cnsagem de interesse para o

hOlOOm do, campo.
O ouvinte de ti'lis programas se sentir3 valorizado.

respei t'ad9 e reconhecido dentro do seu papel na co

letividi'lde, ã medida que esses progri\mas !õ~ revis 

tam de real utilidade e ~e transfDnJI!m em veiculo

de inforn"ç~o.

Tem-se elll mente li. llpresentação de pequenas cOl!1Joli1
ções dirigidas diretarrente-ao homelll do carrpo.

06: l5h - AO VIVO

06:001\ - Rftdiojoml'lol -O 19 jornal fll.llldo do dh. seguido de:

le:v! cp~rcial e serviço de utilidade pública.

06:30h - Música popular brasi1e~r•• eil prhreinssilM linha õ

espaços dedicados i vida cOllOOitiril; jomalisllWJ 1

~nD, notas sociais e outros.

das 05:00 às 12:DOh - horãrio matutino

dM 12:00 às 20:DDh - horário vespertino
d(\$ 20:00 às OS:OOh - horário noturno

A lingulI9l!!1I ri'ldiofõnicl seri cult1vlldll com prioor. dentro

d«Si çaractênsti cas apontadas pl!los cultores do idioma. segundo AS quais;

estilo hã de ser shple:s. claro, correto. hl.monioso e elegante.

01:301\ - Programa l!!duc:!l.tiva - didático.

HORARIO MATUTINO

~ progrll.1MS passarão por WI prlSJIll antes de tranSlJl1tidó$

serio cons1derlldos soá os recursos f!stratofÕn1cos q~ p4!f'llrltirio iVll11 ..r o
~~. o rit-o e a IIetodotogia; sob o aspecto estrlltometlf1sico que diri sobre

o ill'flacto int~l~ctu.l e ellOtivo Sf!lIpre e_ vista o ouvinte. a mensage. e o

""~...ni cador.

Eis. cooo exell'9lo; UlIIft program~ç'ão sincop"da, horário matuti
no de um dia qualquer da semana.

Por isso. os recursos técni cos e humanos. COlllO os :e1e:lll!ntoli
'tOll!ititutiv05 naturais ou rrecãnicO$ e circunstanciàis serão IOOticulosamente

estudlldos tendo em vista li .udi~neia e os objetivos. das men5<1genJi.

Esqu!!!ma, de programM segundo o hor5rio:

10:00h - Musical

11 :ooh - ProgrlltM educativo instrucionl.1

-~'Êis e~ are.nries linh ....s. o perfil da IJl'õgri:l'-ia;;ão cliiida Oi'> t.r.Jls-l

sOl"á. A marca Que há d; definir para ass~gUral" ã progl-amação uma unidaoe. vlIi\
depender das. ligaçõ!!!s. entre os progri!omas, das chil.m<lda~ vinhetas.filhas ou ba,!!.

da!> musicais.

Quanto possível, esu!> produçõe!õ hão de guardar sene1hança p~.
r~ n'5io hav~r variações em tomo ~ seus .programa!> tudo' dentro de seu!> obj~t:i

vos e filosofia da emissora.

~l;:~~~;Ioe propõe a executar. ezplor&r o Serviço 4.. Radiod~f'u."o
Sonora em Geral e/ou de Sons e r.....n. - 1'eleviaào, ..aiant. Cono••do
e/ou Permissão do ltiniatério da. C'ommicaçã••, na toma 4a 1A:1 • ~4a' I.!.
.ra1ação Ti&Gu.te B, a saber: .

-, • SÕne: e r-gen. "-f'"lenÃo
• Onda ..dia - '.ól
• .:Ire;,uenala JlÕ4ula4&- 1K
• 0a4a Tropical - Of

Dlá.u:aula IV ,
o. objetivos expr•••o. d.a ~cledad... idanti1'lo.aa ooa o t,ne 41";' O
Arti&O )2 (terceiro) t 40 Decr.t"o-Lei DI ~ 795" d. )1 da outubro ..
1963. QUfl ~.tltuiU o.R.~1aMnto do. Slrvlço. 4e BadiodUuaio.. OO~
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BeraJ.do de llbuquerque Cordeiro Carlos Roberto Campos \le' Abreu Sodré

J4atiio (SP), 13 de setembro de ~9~B.

l;adia Oristina Carneiro

Jarbas Elias Zur! J~

I.u1z lelipe Itoreira Lima

pa.briol Bitencourt Ferez

'.Aparecido Ismael. de Pietro

2. Praticar todos 09 atos da dminiatraçiio que constituem.() objeto da
Sociedade e 08 necessários·ao seu fUncionamento regular a cont{nu:..

3. 110. hipótese UI:: dispor ou onerar, com as reSga~Va6 a'tincntca, sob'
qutllqucr i'orma, oa bens Cangti~t.iVos do patrimônio de. Sooiedade,
inclusive dir.aitoo, torno. o.plicavel a assinatura de todas· oa aó
cios. -

§ Único: Fica diapensad~ da pre9ta~ão de ceução, o
Dir~tor Gerente constituído.

Cláusula X'/I

O uso da denominação social nOB termos da Cláusula Décima .Quinta dee
te lnatrU1llento, é vedado em fianças, avai.s, abonos e outroB favore;
..tranboB aos interesses' da. Sociedade, ficando O Diretor pessoalmente
reaponsá.vel pelos atos praticados:. .
CJ.áU3Ull1 XVII

Para o exercício do cargo de Diretor Gerente i . Gerento, Admlnistra:l:t~'~
bem como responsáveis pela ,orientllçB:o intelectual direta ou indireta
mente do. ad.mini~trl'lção da Sociedade. sómente seriio admitidos- brasil;i
ro!s nato:J e n sua investidura no car/i!;o, eóa:.ente poderá ocorrer IlpÓS

~~l:::~as~~~I;provl1dos pi?10 Ministéri~ dae Comunicações.

1. As cotas sooiais niio poderão ser cedidas a terceiros, estranha0 à.
Sociedade, sem o consentiment,) expresso 'dos dema.is sócios. para
esse fim, o sócio que pretender se retirar deverá notificar por es
crito à Entidade, concedcndo-llH! o prazo de 60 (scsDcnta}dias co;
tados do recebiJ.:.ento de. notificação, para 'iue, a1;,ravéo de ooua d;
mais SÓCi08, exerça ou renuncie em' condições de 19..laldade ao di:'
rei to de pr<:r~rôncia. na aquisição de suá.s ci::l:t;ag. 1\0 caso de ceaoíh
ao co~ao sel'~o distribuídas em proporçã;Cl' de i<:.~aldade às cotas
dntl :'10cio3 remnne:.>centes.

Fica ajustado entre as partes' que ao sócio que se retira:, calle~
ceber o valor das cotas integralizadas «!: representativas ·de S9U C,!

pital Social. mais OB lucros apuradoo em Baianc;o, previamente .apro
vado peloa" sócios, c cUj-o,pagamonto será feifo à vista ou em prest,!.
ções conf"ormB convonoionado entre oa ~óolos na lÍpoca.

§ Único: A saída de sócio, ~erá objete. na. oportunid~.
de de llters.ção Cont:ratua1, o documento será. ~bmeti

do à anuência prévia do Ministério das COlnWlicações,
e, pOElterior~ente arquivado Da repartição cOln;petente.

Dláusula XIX "
O .fal.eclmento ou interdiçifo de qualquer doe sócio» não diosoJ.vcrâ n.2.1
ceaaar:imns~te a Sociedade, ficando herdeiros e succssorelil ?u. repr';!Ben
tante lC6'8.1 no~ead"o, sub-rogaaoB noa direitos e obrigações do "de c~

jus"' ou interdi~o-, po~eodo.nela fazerem-BQ representar, enquB?to ind..!.
viso o quinhã.o reapàct1vo, por um- d.entre cleo. credenciado pclo~ demaia.

§ Primeiro: Mediante consenso entre os ~óc10~ t1UPór~
tites, .os herdeiros ou sucessores poderao -Íligressar..
na Sociedade. caao não haja impeditivo leen1 "quanto
à. sua capacidade jur{dica e a~ observe R anuência pri
via dos órgãos compcténto8 do Jl:in1st?riO· das Comuni...
cBções, para que uua admisuão ·seja- rev8stidB. de todos
os eteil.OB legais.
~: Se l;1erdeiroB ou DUo•••ores ~ .de!'ejar8Jll
continuar na. Soc:i,edade, .eu. haveres ..rao. apurado.
.a BalAnço, 3.e,antadO eapecia1JleDt., Para ••,.. l'a,_!.'
serão pagos à vista ou.em ""LastaçoeH conforme conve~

cionarlo entre_ OB sócios .na. época..

Cláusula XX , •
Todos os sócios terão 'direi'to a u.ma. retirada mensal a tJ.tu1o da Pro-I.!.
bore. e e~!se.s importânç:ias serão ilxa~a.B de co:mu.c_acordo entre 08 sá
cios, dentro doa limi1;ca permitidos pela legislaçao do Imposto .de Re!!
·da em vigor. decdo que não prejudiquem o bom andamento doa negocios 6.2

ciais.
cláUJ:lula XXI
O exeroício socia1 coincindirá com ::I ano civiT, terminando em .fi de ds.
zembro quando aeri;> levan:tadoB o Balan~o Patr~monial, a domonstraçâo
do res~l.ta.do do exorcic:i.' c" ao demais demonstrações financeiras de CO!!
!'ormidade com ci Deoreto' n Q 85.450 de 04 de dezembro de J.980. ~

§ t1hico: Os lucros apurados serão divididos entre 0&
sócios proporciona1Jl:lante às suas cotas de Ca.pi tal na
empresa. ou mantidoo· como. rcs~rvas para. posterior i!!:
corporação ao Ctspital Social. 2m caso de prejuízo, o
meamo :!lerá suportado pelos sócios, tambem proporcio
nalmente às suas cotas.

E por estarem justos e contra.tados, assinam
O Prel'Jonte. Contrato Sopial,' em 'o~ (trêl?) 
vias de i,;lial. teor e forma, f'azendoT'o peran
te as "teBte~aB de Lei.. -

Cláusula XXII
Fica eleito desde já, com ranÚn~ia .a qUlllquer outro, foro da. Sociedade
a oidade de l'I!l.tão, .Estado de são Paulo, para ~olução de qualquer .dÚV!
da que cvon'tUalmente veJÜ!a a surgir entre aa partes cODt;ratante-B.
Cláusula XXIII
Os CBaoe omissos neste Contrato Social, serão reeídoa pelos dispas!ti
voa do Decreto n2: 3708, de 10 de janeirO) de: l.9l9 e d'a, Lei nll 4726, de
13 de julhO de 1965,' a. cuja fie1. observância, comO dD.D dcmaie oláusu
las deste compromisso, ae obrigam. 013· Diretoreo e Sócios.
cláuDula XXIV
Tod9S oa sócios e diretor declaram não 'estarem incursos em. nenhum e:ri
~ previsto em Le:i; que 08 impeçam de exercerem atividades mercantis r.!.
terida,a no presente instrumento.

cláuBula ~I

A. Sociedade se obriga a obe-ervar, com o ~igor 'que' oa i:np~c, Dccreto.l'l
Deoretou-Lei, Lcj.o, Regulamentos,. Porte.r~as, Normas e ,!uaieque.r ou
uas decisões ou despaohos emanados do 11i"n1stério. das Comunicações el
ou de seUB demais órgãos competentes, vigentes ou a vigir, e referen':'
te'o a Legislnçâo do Servi'ço de Radiodifusão Sonora' em Geral.
Cláuoula VII
1., A Sooiednde DC compromete, pôr Beu Diretor e Sócios. se inveatid"a

wi·qualidàde de ConcesoionÁria ou l'cr.missionária dos Serviços de
Radiodi;Olsão Sonora em Geral, a não ei'ctuar qualquer alteração nes
te Contrato Social, sem que tenha sido, prévia, plena c legament;'
autorizado. pelo Poder Canceden'te.

, 1·.11i~0 tornada Coneeceionaria oU'Pcrmissioná.:r::-ia do Serviço d.e R~
d.:..odif'usão Sonora em Geral, a Sooiedade poderá alterar !'l.3 uláu
5ulas do preBente Contrato Social, deDobri~da que eatá $
prévia anuência do Poder Ooncedente. '

Cláusula VIII
J. Sociedade .ge obriga li J::aI1ter em ceu :luadro de funcionários:, um nÚI::.e
ro· tÚnimo de 2/3 (dois terços) de brasileiros natob. 
Cláusula IX
4. Sociedade não poder~ deter concess~es ou .Permissões para executar o
Serviço de Radiodifusao Sonora no PaJ.s, alem dos limi.tes fixados pelo
Artigo 12, do D,ccrcto-Le'i n Q 236, de 26 de fevereiro de 19ó7•.

grando em nível de prioridade, 00 programas de natureza Educativa, In
formativa, Recreante, Ao Vivo e paralelamente com as ati.vidadcs de fu
b11c:ldadc Comercial,. compati"veia Com o veiculo, para 8uportação do;
on~argoo da emproDa e oua mo1hor dimensão técnica .e ar't!i.J;illa.
Clausula V fi
J.. Sociedade é cODstltu!da para vigorar ·por prazo indetcrminãdo, esuas
atividades terão inIcio a partir da data de arquivamento do Contratei
Social na repartição competente.

f· t1nico: Quando e se necesoário a di.ssolução da So
ciedade, 09 diapositivOB de"Lei l'~rtllentes Berão
obaervadot!l.

§ Primeiro: O", solHoa cotfBtaSIião p'õ'irêrão ln-l'r!
grar o quadro socia.l de outra Concessionária ou
PermiDaionáril1 executante do mesmo tipo' de Servi·
ço de RadiodifuDão Sonora, na cidade em que pri
tendem instalar a nova Em:issora, nem um outrâo'
loca~lidllde8 do País, em excesso aos limite~ tixa
doa pelo Artigo 12 .. do Decreto-Lei nSl 236, de 2ã
de fevereiro de 1967.
~: 09 sócios. diretores nomeados estão ~
pedidos de' particip3.r da Direção ou na 'lua1.idade
de sócios cotistas, de outra ,Conceaoiomiria ou
Permissionária eX9-Cutante ,do mesco tipo da Servi
ço de Radiodifusão Sonora, 118 mesma localidadC:! ~
de preten~em instalar a nova Ernissorll, e nem em
outras localidadoo do raí.o, em excesso nos limi.
tes !'ixados pelo krtigo 12, do Decreto-Lei n!il236, '
de 28 de :fevereiro de 1967. .

rilá~'8Ula X .

~epresentativas do Capital Socia.l, aio Inalienáveia c, I!!.
oaucionáveiG., direta ou indiretamento, a estrangeiros ou poason.s ju
:ría:Í.call, • "tia totalida.de 'pertencerá. sempre a "brasileiroB natos. 
Clâueula XI
O .capital Social. é. 11e Cz& 2.000.000,90 (Dois milbões de cruzados),
repreoentaclo por' 2.000.000 (Doio miJl1ÕCII) de cotas, no vaiar n0m±.
nai"de Cz$,1.,OO (Hum cruzado) Dada UJ!19., lJUbscr1tl.ls pela0 sócfos em
moed'a corrente nacional, na proporção ,a saber: " •
J.parecido Imno.e~ de PiBtro 360.000 oota9 Cz$ 360.000,00
JarbaB Elias Zuri JUIJior· 360.000 cotas Cz$ "360.000,00
Heraldo de Albuquerque Cordeiro ·360.000 cótas ciS 360.000,00
ClirloB Rob8rto Campos do Abreu SodrQ360:000 CGt~s oz$ ,360.000,00
Luiz :Felipe L'Jore1ra Lima. 360.000 cota0" Cz$ 360.000,00
V1lmar .A.pax;,eido Parreira 200.000 c~tas Cz$ 200.000,00

~AIS. 2 •. 00C>.OOO cotas CZ$ ',2.000.000,00

§ Único: De acordo co. o Artigo 2g l1In :Fine", do
Dec,reto" n ll 3708. de 10 de ja,.;eiro de 1.919, cada
cot!l.ota BC :rcspgnaabilba pel~ totalidade. do C..!
pi'tal Sooia1. •

gláuSu.J.& X!I '" _ ~
A. cota. sao individuais em. re1açao a Sociedade que, para qada uma,
delae, .ó reoonhece um proprie-tário. "
Cláusula XIII
~. O Capital Sbo1~1 de Cz$' 2.000.000 t OO (Doie JlÍi.il.hõco de .crUzad081.
- 8e d.estina a atender aOB preceitos 1.eB&i8 para execu~ão li "8xp1e.

, ração do Serviço de' Badiodi1'usào Sonora em "Geral.

2. O Capital SoeiaJ. pode~, a.mpra que nece'BRÁri9, .ar &llI1l1nt.ado 8111
deoorrência da participaçiío" ou~inve8tidura dl'L,En1:'id&de em qual-,
quer outro ~tipo de Serviço de Rad.l0d:i.:rudio ::ionora.

3. Para cnda tipo da 5ervi.ço _pre~cndido pela Entidade, o Capital: sJt
rá' ospac!:ficCl e compatibi1.izado co~ &8 normas da- POJ;'taría nll:316.
do )ll.nistériQ das COL:lunicaçõea, de 67, de novembro dt! 1985 el ou
de outr:'l9 rC::301uçõcs pertir.ontes.

C1.áueuln XIV .
O Capital Sooial de Cz3 2.000.000,00 (Dois Irllhõeo d~ cruzados) será
integralizado,. em moeda corrente nacional pBl.~a sócios, da :forma que
segue:
1.. Dado. nócio integraliza neste ato, 50~ (Cinquim-ta por cento) daD

cotas por ele subscritas; em moeda corrente nacional., totalizando
Od 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzados)t

2. Cada sócio ae obriga a 1ntegrnlizD.r os restantes 5Q~ (Cinquenta _
por cento) das cotao'por" q,le Dubocritau, ou seja, o.valor re'pre8~

tntivo do. totalidade do Co.pital Sooial, no "montante de Oz.~1.000DlJID

(Hum .milbão de cruZadfla). 06 (BCj.U) meDes a contar da d8;-ta da p!!.
blicaçíio da outorga. no D1ár,10 Ofj.c1a.l ·da 'Uniíio, pelo Miniatérii:l,
dlUi Comunicações, ce o ato for deferido em nome da Sociodade.

cláuBula xrl
J.. Sociedade sex:á. admi.;ni·strada pelo sócia, no exercício da.s :funções -Q.

que tics. nomea&a, COm a i.ndi~ação de:
. Aparecido Ismael. de Pi~tro - 'Diretor Gerente
1. Compete-lhe representar a Sociedade em qualquer de: sUlla mtmifes

tações como pessoa. jurídica, noa direitos iD obrigaçõec. decorrentes
de 1;odoa OB negóe:io8, inc1us"iviD em ju!zo e perante 011 poderes Pi
blicolJ.
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R!DIO VERDES' OMr:p03 DE 1Jk~O LTi)A

b). nio est,5(ãol hO exercício do l:Iand.t.c.. .1_tivo que lh.Ca.
a .. ,tqur8 ~1~5dl!l ?~=,li!.r.lJ:n~l"r. :I•• ey.ftrc*(a) e.rgo c!••~",.~vi!";-=- 011'

.u~uoro2l!:l."nto na A1binilJtr6~ão públ1c!l. do ~.1 6eeorra {õre e.p.ctal.

Apareoid9 Ioa.ael de Pietro
Iliretl:fr .G-crcnte tI dt ~t..tulb...." d.to ,. ",.

(lA:..f

De,monstração ,de Recursos Técnicos

ENTIDADE: Rádio Verdee Campoo de !l:1tão Ltda.•.

SERVIÇO : Frequêricia ModuJ.ada-FM

EDI'I'AL : n 2 227/88 - :MO.

CANAL 2~5 - g~, 9 lmz

OLASSE : " c'..

1. TRANSMISSOR PRINCIPAL

1.1 - Ps" ricant"e:

~ :....B.vo-Ind. ,. Com. de Equ1p&mento8 para TelecoJlUIl;l.caç088

~tda.

~.2 - Tipo c/ou Modelo:

BDF),{ - lOOO-A (Homologação do DEIlTEL nº' 0438/83)

2. TRAN81.ITSSün AUXUIAª

?l. - :Fabri~anta: O mesma

2.2 - Tipo e/ou Modelo: O mesmO

3. SISTE!,'jt IRRADUNTE

).1 - FUb.ri~ante:

Imabra-Ind.- de MicroondaJ e Antenas do Bra.!5il Ltda.

3.2 - Tipo e/ou Uodelo:

FMBR 02 - Ciclóide conjua;ada - Poiarização circular.

.Aparecido Isml1el de Pie I;ro

Diretor Ger'ente

Oí;;) =."'::laL>:o c.':'5i"a~o(s), =~.?r'1:~'i:-rlteo..."'lte(~1 ::'zo:;:-al(is) .;~ Jlb.L~Q

__~!,p!.9VIFUSAO LTOA

õ?clara (M) qu~:

a) não -possui a !:lntiêetr:e autori::açEo para ~}~?le-r-::;r o ::l';~i:l,:l

tipo ce s-e:rviço no nmnicípi·o. à,,: -"t,,;;;u""ni"c"<l""p'"o""aM:c;a:,;;.~~~°"7s,,!;---;Or"':__"";"e:;:rO;:'--;o"'E"'j~":;;.c;.,",l'
___-'~--_-_~eque não G=-:ec~aarã 0$ lir'li':-as fiX:ldos na
artigo 12 ão· Decreto-L?! n? 236, de 28 àe fevereiro doa 1967, c":.so ....,;,,.,'-:a

a $-er ;contett.?la:la COl1l, a outop;j'ai

: b} n::;n~UIll sócio integ~a o quadro societário C51' Qutre. exaC~

tante ,do. J'J%:lio ti?o ê:~ servi.ço àe radioc.:i.,fu"iío, no !Ilunic{pio .{"" _

·.Ma.tFio ,ne.ro d~ .,?utras CDfl=ezas ês ri':';:io~;'-

lrnunicl.p.i:O a qu~ !lê refere. o Edit~l}

fusio, -a:<':l l'lunici.?ics àiverso~, etil êxceeso ao" lirnit;:::!; -:lll,~6.:,,; "'~ l'irtig..:l

12·ãõ.~creto~Lei n'? 236, de. 28 êe i.cvcrciro d.e 1.5157, ;:.'S!S"'~ .::õ.u~ ii\ ~rê

tendent9 venha a ser contemplada com a outorga.

~-7~~••0005 os F''''~'''l'''''''W'''''I-;
FlANCISCO "AL10~1 CAUOS Fe ~ 00 ~ 20~1

'OLt«o-t-S«pt-últttlll.dutt tl.l.\tto,,"--l'lI.lL4.i.dut.tr.

CAR.LOS rrR.YA~TJO MAU:')NT

SA.u.tlt.bvo, e.ttt-arJo; t.1't.9l!>~1te~~·o, ~et~'c.'enü. e.' dO:l'l.i·e..(.tl~tlo
IUI c..tdQd~ G!- Aa..tito, no E:'.t4dc t1~ S;'" f'dul", ã. fl1zCll,d.1.

Aqu.tdalí'::ll. poJttaríor.. da. rflt!ulG.. de. ldcnt.f.T!a.,ic. :::G. nlf' •••••
9.D.60'. r..:tped.ldÜo peto ..íl14.ci..tuLQ d'"- ldI!ItU'~i:.ca.ç.ii.o clc.·o"ic

Mt.tILt.ia. d.a. Sf-gUJl.ltliça. Pí1bll.;c~. do Ef>.tlt!Ío dr.. Seo P«tl.!.c- ~
de CPFIU~ .! 00/.959.:t!6I-tO,

HAUCIsca ~I"-l UJUI

B~(1AJ.lr..ilLo.J.Clt«';'lLti, ~~.l.o"t. !Í(!..!J t:t."i'J.6,· t1dr.t.ift~.a.t1';.a.d.:"Jt ••t!
• .(d~"t~ ~ dfHJlic...U.l:ído '111. ei;Qtu!e C:e "t\ltão, IV' ·E:..cl:l.d" de.
Sia Pa.Ulo; 4 fd.H.rtdl1 Aqu...l.d'aõtlJ1, pOJl.fado.t d(', Cl~lt!d dt"o

tdUlt-lrft:dl! IW 1\11 Ir;. 404. 536~ ir.pt.d.f.da. ·p::.to- rn.s.ti.:,tu:t~ oit.

Idtnt.l~üa.ç.ã.o· dai -Sr.cJl.l!talt.it1.· da S~9u.i.:tttÇ(t riibt-tCCl do E!
taclt1 rIt. São Pa.ujo r..do CPF1JlF 406 nq ·~.12.1.51.42i~.gJ;

.cA~I.OS fi~Ji.A.)JVO J./At'lO!H n LHO

~
lI\U~lUJl.o, Aott,c..iAo. ma..io.t de. fi IInod', .tltdu..t.u.a!, 'tA
4lde.lttr. to c!Olll.(.'rit,(a.dQ 1\11. e.i.ddlh~ ~t !.Iil.tio, 110 EAtlldQ ::lI.

$io Pauto, i Fa.a'l:da. Al'luldabdn, poJttu.doJl. da. Ci"dtLltt dr.

fdr.Jt.t.idadr. RG nq 5.404.531, upt.lÍldc1 ·pr..l.o In&~.i.tuto dI.

Jt!CItU,.tca.çtto dtt SecJi.(.tl'tA-ia ár:r. Sl!.gU1t.a.'l:ç.d Púbticd do c,!_

.ta.do de. sic P4uta: f. do CPF/Nf Aoá ",q ua.117.f5l-S2;

LUll AUGUSTO PRA!'~ 8"'~!?ETO

8...«~.tle.Vto, euadc, advogado.,. Jtu.idt.tttl.·e d'Cll'lie.it~4do "4
e.Lclttdr.. dI!. Siio Paule, Ca.p';:t:at, li Av. H.t~.et.nõJ'ol.eA /tO? flS,·

«pto 2-,1" poJtts.do-\. dtt -elclLlta. dI!. rdr..n:U.dll.dt. t!:G /t9 •••••••

'.U'.1 u,' uptd1.da pelo Ttt4tituto dr. Jdlt.n-Uáúaçao· dd.
o $ec',1l.1!..t4Jt.td d4 .$tguJtan.ç.a. PJbt",clt do E'f>ta.do df. SttO Pauto'

.'- do CPF/NF ;4ob n9 DIJ .61!.6U·U;

(local)
fI de ~e..temlíl'~1:' de. 1.988.

(ô.~-=a)

FRA~CISCO MAUONI

huLte.tJtD, '::U4d'O, «dvogado, <\u,,:dl.rt.tr. c rlol1J.eUl..c.rJo na.
«da.dt. dt. JldtdO, il.C Eldttdo dI. SdO Pauto: ii Av. Ap41t-t'c.-lo
:la Silva. Coetko 'ft~ 1~1, pDua.dcJt de. C~du1.4 clt. tdl.l'tti.da
dto J!G n9 3.&49:531, upl!.di.dtt pt.lo Tn4t.i.tu.to dr. Tdl!.ptti,"i

'ec~i~ 4d $r.C."tl..tMilt da. 'Se9!VL4.1tç.a. Púb-Uea do f<l.tado ,,;

$co rtiulo r. do CPFlltF .&06 n9 JU.G7J.,al·'t,r

JOS~ CARLOS MON~tzl

81tr1.6.U:e.bl-O, C-M4do. advogado, -'tu.idl!.l'ttl'.. to nom1.eiLi.ddo tHt

J.!VE.r.O UI dda.dp.. dl'..olldtã:o, no E&.tddà de são raut~. ã. A.v. '1t.al1c..t~c.o
JhLtzon.i. nq 9S. p~Jt.tado-Jt. da. Cedu.td de. ldp..n.t.i.da.de. RG rt9

D.F.: C :r.lr .1, oR A ç Ã O 4.~91.6t14. t..'K.pl'..if.Ld.d pl!.l.o I;tAZ.ituto de. Ide.rtt.t6.lca:ç.i'ie da

·S(.cJteútlt.la da. Se.gr.r.Ji.anç.a. PiI&t.cca. do E'.6,tado d,,- Sao Pattto~

t. do C!1'F/MF Mb.nQ· 034.0S7.19t-1~;

LTVA

a} .não pi'lrtlcipa(m) da aL!:""ção (b oui.:.ra <2ntt.caà.~ .E;x",cut:m";.{l<

do mesno tip9 ó~ s~rv1'i'O d~ r~diodi='US5:o no muniCL?io de Ma.t~

7(m"'==i=cl;"p"i"0-c';-.=Q':::"e;-;O-se""-;,'=.-':fo<o:::,r""c.,"Q'","."..;":i.t"',".'''J ' n<:>m d~ lilu-tri':.:; i?In:,>r
a

s!'s,-';8 raài,9,

difusão, em rnunic!pioz divc::,sos, em eY.~esso <39::; liI:l.i:;~s H:-:;;lãcs no a~\:!

go 12 ão ~C"reto-Lel n9 236, õ""" 2B 'de ie-,ll;relro .:1!"!:.19i5i tn~s:ro g:u~ <Õ! :'.:>I;"Z

poJ'lent.e y~nh,~: a s~r con<!:cmplada com II outorgN

JO~O UARCOS·UO~A2Z1

8Ji.M.t.le..iILo. ca..t.a.do, 'IftdU4VI.Útl, Jtul.dtlU:r.. r.. dOl'lfle.i.llt1dr;1
i'l.11 e.J..dl1dt!. dtt. Ua.:tíio, 1'1.0 E..s-.tario de sã:o Pl1.lll'e. ti. "'v.CtUJ'tba.!~

Seha.,tct nt;' 45t, poUttuo.\. da. cldLlt~ !ir. tdtn.t.f.detdc 1113 :~,}

3.095. r 8u, v.x'ped.UI1 p~!o !nlJ.t.tt!.âo de rd~"Lró.L~c.Ç!;;;(l de
S"-.c.Jteta.'Úa. dt! SeguJtlUtç.a. Púl'JU:ca do E.U:a.!lo de. :.::110 rs~:20

A(dtJ CPF1NF ~ob nq 054. OS7 .t;I]!J-S:j;;
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JO"O IIARCOS I!ONAZZl' • 10.000 .",1 lO.MO,aoI~;~;;~=--------~---,~------- ~-~-:---;~~~ ~~~7- ~ :--,- - ~: ;~;~~~ ~'~ ~ ~~~
_. -- -. - ... ------. - -- ---- - -.- .. ~_" _ ,,_~._~ _ ,,_ ...__,_ "'_ "'_ ,, .,._ ':'.4";._

CARLOS FERNJ\WVO MAlZ01l1 H.DOO Czl 40.1I110,aO

CARLOs FERNANVO )/ALZONl FILHO lO, aao Czl 10. 000 ~ (J{]

FRANCISCO MALZONl J11,O.Oa. ez' 1l1, 0-00 ,ao
Wli AUGUSTO PRAVO BARRETO 10.000 Ozl 10.000, ao

lOS!: LUIZ J,1011Azzt , 0,00·0 Oz·1 10-. tIDO ,ao
JOS~ CARLOS MONAZZl '0.000 ez1 1o.ao·ü.,ao

EttVte lo!, ~ na ~tftOJt {MIra do d.ifLt!..i.to>~S2.~
c.,[l!.dade. Comeltc..útt p0'!'L c.ot.'l.J de JLe~pOltAdb:f.,

. t.i.dade U:mi.t.adtl, ~(LjoJ. IHI.gÓC..[06 u.Jtão r..e.g~

do.(, pe.ta~ c.,lÃu.4utaJ Co eond.f.çõeJ a dabe..t:

CLAUSULA PRIMEIRA

Ao S()c..t~da.de. de.nol7l.tnu-u..-tt j~ÁTAO UvrOVIFUSÃO I.l~VÁ, e .teJta C.OlHO '61::
ftltlú1a.dl!. a. uec.t.tl;.lio de u.JLv.tç.o~ dt Jta.diodilÍU6ão Jono1La. l!Jl1 ge.1ta.l.. '

qlLU eJll OI1d'Gt m~d.c:a. 'Jte.q~MC.,[a. moduL.a.áa., ,&"nA t .im:a.genA f.te.lel1.lâê:ol,

onda. c.u.Jti:a. e. cnda. ,t.'topic.t'tl, me.d1.cuz.te. at.ltoJt.tzaç.ã:o p;tcv.i.a. do "li.ltüti

ltio da..o ComunJ.e.a.ç.õu, na. 60Jt!lla. da. Le.i.. e. da. l.C!.gi...Ala.çã.o VJ.9C!.Iltu,

COT,'ISTAS UI? VE COTAS VA/.OR czl

.C Li'iUSULA Vl:'CIH,ol;- PRt,\rE'I'RA

A, .(.lt.;tr..glLttUza.ç.ão do C«p.L-.t«t Sd~.Utl. .6 Ma l!ó I!..ti.vadlt em. MQc.da. c.o.'OI..c.JL
-te. na.c..i.onal. 'pe.!O.6 6Ôc..t06,. a. J4b('./t:

CLÁUSULA SEGUNDA

lo. obj.~~v,.· .'P...... d•.So.o,:,.d.d. d...õMo eo. o 'MUgO 59 do
Vt.c.lI.e.ta n9' S1:.795. de: 31 de: 'Ou.,tu.tlJtl1 do 1.1.63, quI!. l'l1.!.t.itu.tu o Rl!.9.!!.

LM'le.nto do./i Se.l!.v.i.ç.o.& de. R.idLod1.6uAdO. &M./io tt d,tvu.!gacifo de. FJ:.:J;ur.
",'/tA dI!. c.ttIt.a:.te,,'t. educ.aUva, eLLttuJtttL., .êtt&OJtlIHtt.êVO e 1I.l!.19te:tt.tivo, pJL~
1I0vindo. dO Me.AI1l0 tV1'PO, a p4.bl.tiUda.de c.OllleJt.e.t'al }Htl:a. a. •.l~poJt.ta.ç.ão
dc~ e.neMB0'& da emp"'-eJIt t.'1% .lua n(.c.eMk.ta. expan6iio,7 ' .

I ONICO' De. a,calLda c.am (J .ve..t.igo ZI? '!,{.n ll..t.ne.n· dc Vc.c.lteto ,tI? 310&,
de. Jo de. ia.r,c.L'l.o de 1,919. ca.da. c.o:ti:l..ta be !t.~loJ'oaM.b.f

UXtt pela .t"tal'.ldadr.. do ça.pUa.t Soc.i~l. •

CLXUSULA TERCEIRA

A .u.dt. r. &ÔItO da. Soc..i.r..dade -:ti.m como tndvf.eç.o 11 ci.da.d.... de Matão,

E4.ta.do de São Pa.u.!.o, ã: ).v,' .rJl.anc.4l.c.o Ma.t,zon.t n9 95.

CLXUSULA QUARTA

1

A SoeJ.t.da.de ê eOMUtu.i.da pa:1l.a. teJf. v.igêl1.c.·Ca. poJt pJt.a.zo .l.ndl'.tp-JtIlI'bttt
do, e. 6Ua6 at.tv.tdad('.6 .teJtiio .t.J12c-to tt pM:t):Jt. da' dttta. t!llI que. a Jf.tlt.i.!l
1:.'-«0 dt1~ Comuf1..lc.açõu deGe1t...tJt o ato de. OU.i:.CJr.9lt d.a. eOf1.l!.Ml.ã.o

pe-tm-l6.6tÍo em ~ I!.U noml!.. St. ~lec.u6ã'Jt.lo &01t. a. '.!u.a. d.t.6..sotaç.ã:o, oóe.1t~o

ob-6tt.JtvadqJJ- o~ ·dl4p06UJ..v0,6 da. Lu.

CH:USULA nUIIITA

A Sae.l.edade .&c. c.o~lpJt.Omat., pOh. ~elt.s V.lj.l!.t01t.c.& ./t.' sõa04 1 ti. J1dtl
tJld/r. qua.tqu.e.Jt. a.ltC.Jt.dç.âo ne6.te Cor..tftltto Soc.tctl. hf.Jn que' tenRa.
.tuo 4.tdo p.te.lia. t. ·L"-ga.lJ:o/t..Rtr. au..t01tàadlt.. p.üv.(..'''ttllJ'cntc., pLtO~

aão!> do l.tln.i.6.te-t.to dttJ COIIU.».L'C4ÇÕ~J,

CLXUSULA SEXTA

A06 eo.t~A Jtepu.u.ntat.tV((6 du Cap.i.tal Soci.at, em AUa. .to:t(1.t.idade.,lj(l:~

:b.nc.M.íio, .6e.mpJte., lt ·6Jta,1..ttehto6, e. .340 i:na.Uett!ve.ê4 I!. .õtc.au.u't1ig
vu6. d..lJr.e.ta "ou .tttd.eJte..tam~ntt., a. ubutngúltOll e. pe.UOM- Ju.1f.1:d!:,
C!d6.

CL"USU LA SrTIUA

A Sac.eeda.de. -bt o~·Jt.i:9a a. cb.s'('.!t.yaJr.,' eClf7 ti ~i9G'''': que oS-l!:' i:mpõe, a.&

Lw, -'Dec.1t..e~a.6~ Reogu/.amc.n.-to.6, PaJtttL't..ta..6 Co qutt.i../iqueJi.·dee.i.~õe.6 oU

dUPde.fui6 VIl4ltttda,A da ~[.iIli..6t:i:ft.lO da.6 COIllIl.It'.t.ea.ç.õu OI! de. õel!6 d!;

..,a..i.6 õ.tga:o~ ~u60!1.d.iItCf.d'o6, ".lgetl.,te..s OI! a ,,'<:g":1t., Co 1tc.6e.1t.el1.tc.06 ã: lo!
giAla'ç4lJ d~ Jtad1..odHu!:>iio tm gua1...

'9
caUSULA OITAVA

A Soc.ledá.de. .6('. c.olt!pJr.ome.t~ a ll1a.n.teJr.. t1Il .6ea !!.attdJto de ';F'unc.-ConiÍJf..b:M

tLIl n!imvr.o 1Il1lLÜKo de. do1..6' -tci1tç.O.5 dt tmp1t.ega.do.6 bJULt..i.leL't.a.&. na.ta.&.

CL"USÚLA NONA

A soc.l.t.da.de lidO POdUd ut.etLtdJL Jt.Jt.vi..ç.O.6 nem dUe.Jt c.once.uôu (JU

f:'t..bl.tHÕU de. Jta.diod.i6t.l.6íio' IlOnp)ut no pa16 J a.têm do. t.im.ttM 6.tx!!
ao.6 110 a.1Ltlgo I t do P"':c.JLt.7Ço-Le..i. n9 :236, de Ü de. Ú .... e.Ji.e..tJto dt.
r .967.

o Cap.t.td Soe.tttt e de Cz~ 100.01l~,t10 tel'-l!l !7!..tt e1tuz4d~li, Jt.(!;p.1t.M·CU,
li:.ddo· p01f. 100,000 fcem mi.li cô.t<7.ó, no Vdf.o"lr., cada. W,út, dI? C'z\~ 'l"jGtl

(tlUIIl eltUza.dol, I!. 6tLbbc.JI..itO:-6 peto4 4Ec.,t04 da tío1ima. qlf.C Ú.'-ir'--1!:9UIJ.\0':"

4. SOl fc..i.f1.qucl1.ta poJt. c:~tttol, Ol( A"-.Jam,. Cz$ 5O',-OO(},OO . IUi1qu e.ntrl..
lIlU eJt.uza.do.s'l. nM-te.' dt;;r;' to.

&. SOl lc.i.nquen.ta. P(JJt eent.... ), ou lJeja!It, Cr:# so.oaO,()(J (c..lnquc.ltta.
it.U c.Jt.UZa.dOld, como .i.n.,to!9·'ta.ttzaç.ão to ta.! do Ca.p.c.tttl Sac.l.a!-, na
da.t~·t.m quI!, o ~.i:I1.t../),t"[,,-,t .... dtt~ COlll'uk.tcacõM Pu.&t.tca.Jt. em V.tAA.ta

O&l.ela.t da Un..{.ão o cLto d.1! DlltO"-ga. da. COnc.e.66â.o. ou pC..Jt.mJ:l./:,dO"he.
utt. la.t de.étudo em n'l;'ete da Sode.da:de..

OLXUSULA VrCiUA-SEGUMVA

1.-6 eotd4 .õão bld.tl1.tdu.a.t~· e."!t 1t.e:!aç.ã:a li ,soc..êe.âade llde, plt1Llt c.adlt- uma.

dtt.lo.A. AÔ /te;c.ol1he.c.r.. UI!! pJtop'tietii1t..i.o.

CO:USULA VrCI.I(A- T::RCETr,i\

A Soc.1.edtIú .6e,Jt.ã.I'J adnt.t.tt.ll..tJr.a.dr:r. pellJ!>' -6ãc.;l.rJ,I, CARI,as 'fERIJAf.JgO MA~
NI f1.a Áltnl;-ão de. VIRETOR-PRESTPEIJTE e. r:~Al.JcrscO MALZOm na. 6t.lItç.ii~

dr. VnfTOR-SlJPER.IlJrEIJVE~TE, ca.beI1do-tfLe& :todo/' 0.& pOdeh.M de

ltámll'l.l.6tJta.çiio tc:gM, (. a. .5ua .tep!te6en-taç:iio enr Ja!-zo ou. 6olf.lt detc.,
eompet.tttdo-l.n.e..o. aittda. a. a64.l:ttettuJta. de. .todo!:> 06 pa.pê'ú. tl.ttlloJ3 e

documentoJ Jr.üa:ti.vo..s a 9 c..5.tÕe.~ ,sOC.tcI.M e. eOllle1Lc..l«.tl. da. emp1t.C6!L. em
COW)UIlTO ou. rSOLA'VÁI,fENTE, pe.lo qu.e. tfil!..5 l dúpen4a.J" a,. pJf.uZl1..ç.ão

~e. e.allçÕI!.l., ó.l:ea.ttdo el'.Jt.to qu.e '&Ult.6 .tnvMildll.!I.a..6 '1106 c.iVt!J0l. Mme.,!!.

.te pode'l.iio Oc.oJt.I!.CJr. a,PÔ6 rui"cn.em .&.tdo a.pJr.o"a·d[l~ peto M.tI114.te.'1...{.1] ,

do.a Comu.n.i:c.aç.õc..&,

Cl.ÃuS·ULA v!:CH.lÁ-lJLIARTA

0.6 1J.lJr.e.toJte/.t te.1tiío ·c.omo keJlItLIH.Jtltl}ã.O JIIM.6'il:l. a. qll.an..t.t.""a ~.f:~ada.

eo"!ltl~, t:ttê oJi t ..tm.l'otell dM de.du.iõ~.6 6.i.:&c.aü· p1tl!.v..i.'/:,.ta.~'!ta. .te9.i~·.e!
~i[l do rmpo~.t" de. Renda., que. l.e",â.o .te.Va.dM ã: conta de de..t.peéa.õ,a.l.6.
CLÁUSUJ.Á lItCrMA-QUH1TA

o' u.~o da. rJ2..ltombttIç.:io -5oc...i.a.l, M~ tM.mo6 tia Clâ.U-5u.la. ,fJ~c..L'!Ia.- TC'.ll.c..e.:::

i: ·dc.J..te tn.5:tJ!.l!.mc.nto, ir vedado em d1:aniiah, twa.i& l! out!t.Oh- aioJo
de &4VlJ .... el.t/f.a.~JLO.6 a.06 .i.nteJr.M.6Q..6 da. Soc..l~da.de., ,ó.tc.al!da lJ.ó V1..:(!:.

.toJte.&, na. hi.põ.tu~ de .i.1t6JLaç.1to 'du.ta. Ctã:~6f.l,ta., pe.õJoa.tmen.tc. Jt.e!
pOMiíve.-U pe.!OIl a.toJ pll.ttUeatl06. . •

A4 eota.6 6ac..t«.i.6 /'tao podc.Jtão H.1t. cedi.da& a tc.ltc.e.Vf.06 eJtltttnho.s

Soc.ie.da.d(. ~em o c.ol1.$ent.lmU.to UpM.1:>60 do/:, deM.lA ,s7ic.tOJ, e da.
tl.u:i:OJl.J..za.ção. pJtêvü. da ~r,i.!1ú.tlJti:o da..J. Comun.{;c.a.ç.õu , 1106 .:tc.itm06 do'
ut,tpal.a.do na ctiíll./'t(!a. o..ubtta. de6te ContJtato Soeúi.t. e pMt1. ~6.!e

',ü, o 6õe.l.o-ltttiJt.dl'lte dl!.Veltd COlllun.te.!1JI. a ..ma. Jt..!.,sotu.ç.iio d et1t,td~

·de.. Em ql!4tqUM. evel1.tllat.tdadc. 0.6 ,sõc.,{o.t Jtemanc.4c.ente6 tM-íio, 6~

pite., a pJte6 e.'tê:nci.a. 1111. L"tQu.lJi:ç.ã:a da~ eotao da .! ,õ e.1:0 -Jt.e.t.i.'Jtan.te..

CLÃI1Sl1U. VtCl!M-St:T1!M

fa.tee.!.ndo (,t1l1 do", -~ÕC;'04 O/J. loto :tMIla.ltd(J4"'i.l1tC,J~d.i.t!), a Soci..r!.dadc '!ta;)
.lot. d.i6~olvCI1.â, p-'l06.5eguúldo c,(IJl1 0-6 !tl'.J)1a.I1Z61'.Cf1.tc'-4. ca.bendo 0.0<, (te.:::.

dU.'(,M ou I~CpJl.c. ..H.l1.talt.tev tega..C" do .,sÓc.ü óa.te.c.i.do Da iittMd./:.tú ~ ,)

CttpU:o..E. c. 01> Zacho5 'apuhaàM !to !1.t.U.:J1lQ Bala.ltço G2I{.tLe. .\IHHt.~" O(~ ~!'l
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TESTE/.1UUf(),S,

novo Ba.tanço c.ópc.ciatmcll.te .c.cvCll1tado te. oc.o1l.h.i:drJ o na.tt'.c.ime.ntl'l ou

,lnJ;ek.d~çãa depoú de ".e.!J nteér.?d da data da. a:p'Lovaç.áo do Ba.lance
GlULa.t AI1Ua.l. O/, have,'l..M, aJ,t,J.m dpn'w.do~, ~c.JtãlJ pagD6 ~"I 20lv:':'ll.t,;1

paltc.eta6, !gfLa.i& e llfLC.e.h.!olvM, devendo a. p1l.inlt'.ilt!I 6Ch. pClgn G
(Jeú! IIlMM ap6& II dat!1 da ap"wvaç.ão do.6; d:tai.lo6 ltav2.!Lc.1" O Capi

.tat Soc.ia! .H.'t.ã .'f.eduz/.do p1l.0POftC.tolta.tmel1.t:c., 11.1111Ca. .i.tt6c.,'t.io!r.. Mó

tÜ1Lte.J 'IÍÜa.d06 peta. RehO!uçÓ:o nQ 21163, do cl1'tão CO.lJTEL, pfLbLi.u~

doI.no V.i.ã.Ai..:n rJMciat da UIt1:ã.o de 24 de. ja.I!e.tlto de. J .CJ54. st!, 12E,

tl\e.tan.to. dCóc.JaJteJ'l 0.6 hMdc.t!l.oJ ou 1l.c.plteoH.ltta.ltteó tC.f1a...l.5 do <3.§.
elo óalee.ido OtL i.ntc'.1LáJ:to, COllt.tnna,1I.eM /la: Soc1.:edadc, c com .(.660

c.OI1C01(.dltll.~l .tOdM OÓ itCJ1Htió 6õd:à", d(!.u(!.Jtiio etqul!ll!.~ r1e.5i',gIHtJt.c.m J

.quem Oh lI.ep.'I.c.u.i:tMâ n.a Soc.tc.dade na .tuga.'1. do .&Zc.oto óa.!c.e'/;do ou

.lnt.l!.Jt.dLto, C.UjD. ttornc. Id..lÚi telJano ã. a.p,te.c..{:l1ç.ii:o do M.lIl.i&.têJi:..e.'o (!a~\

Comul1.ica.çócó l!., te.ndo dele a. ~lta. aptr.olJaçã:l.' ptr.'lI:1.l:a.,' pode.:d't i.rr:t!.
gJtItf1. O Q.uadlto Soc.i.a.l., do q~ll~ ad\•..l/~[, Itcc.e&.&aJLiame.n:tc., a. at.tc.l~a.ç;';oJ

do ,plLC..H.. I1,te. COlttlta.to Souat e o 6Ctr c.ol1ól!~uelt.t.e i:rJr.QtLilJG..'lIc.Ilt.c n<1

·Jtu%,ta. COf':'le,oi~c.ia.t df: E.s.ta.do de s:io Pttulo.

CLÃUSUlA VtCfUA .. OI'TAVA

Oi> luciio'/' a.pultadoó em Ba:l.-:tt\ç.'o Gc.'ta-t Anua.l ~eJtão r!.iót,'t.tbu.tdoó l!.!:!:.

.tJte oó hôeio~ )'J!.OpMeJ..oltalmente ao ItilJ:l"-ILO de co.tt:.<s de qt~{'. ~.ia d!;:

.t~J'l.toltM, dipal6 de deduúaa, p1l.eLinlhttt'WIen.te, a. impoJttânc,i:a. ee!!;.
ILMponde.nt.e. 'a 5t (cincO' ,,0.'1. celttol dDh lu.C'.Jr.a.& l1.:r{,rl.i:dal. ptVl.tt

COn6t.itft~ç.â.o de um Fundo 'de. Re:Jc.1t.va. .tega.! a.t:1! qoue. aJÃ;nJa. a. 20%

(vittt.l!. polL unto 1 da Cn.p,Uat SC'c..ta!.

CL~USULA V~CIIlA-'IOUA

PalLa. o tu.~c.1c.J:.o daI> l!'Uttç.õe-s d~ a.dm.iI1~.&.tJt.a.dolL, plr..~cuJr.a.dolt;. loe~

r.01t, JtUPOl1óã:lJC.t pl'.la.& .iftl>t:alClç;';c!'~ .tée.tt.tC.M e., pIL.lI1e..tpat.mel1.tc!', P2:

JL~ o e.nc.a.'tgo ou oIL.4c-n.taç.â:o de IlLLt(.(.'te.za .i.nt:l!.te.etuat, db.etl1. ou .(;1!
?-'~tame.J'l.t~. à Sociedade. Ae ~b\i!la.. dude jã., a. aám.lt.V~ AOllle.lt.te.

b1La.~ite.t.ot.OA I1AtO}.

~C'-.J:USIILA VIG~SHIA

A 31 de. de.z,ernbko de eada. a.no teual1ta.It-6c-â um Ba..tanl;'.o GMal Ánu.a'1:·

da4 a..tiv.idadeó da. empJt.eóa.. O Balallço GI'.ltal Aftual levnltii a. tló6ÚtE.

.tu/f.a de. :ladoA oA .õõc,L"" e <!Ic.Jt.ã. acompa.ntlado do ez.tJt.a.to da. {'.lmta

de Lu.ch.O~ e Pl'..fl.da.....

S OUlCO:- Se. aeu .... adOA 60ltem plf..eju.Lzo!J Oá mcAllIoh AC!l.iio &ripo"'-tad:l''''

petol> hÕU0:3 em pM.tu pJr.opoJtc.i:Otl.t1.i.~ a.a u[J!l<!,lto ((c' co

ta.6 de c.a.da. um;

CLÃUStllA VIGtS1.I1A-PRJI.lEIRA

f.tc.a e!t..(:t", d<!..tde. Iã.;. com lI.<'..lliútc.(a II qua.lq~eJt. ou.:t!Lo, po/t. lIla.t'4

p-'!.,{;v.tte!Jl,;a.do quI!. 'li~ja, o 60"'0 da.. ~tde. da. Sa.c..r.."'c.d.l1.de. ptJJUL dbr.i:mJ.."I;,

'lua{aqueJr.. -diu1.d.ioA qu.e, eventua.!mel-'l.te,. venham a. 6ulI.gL't en.th.e a.&

pttlLtt." contfta..talt.tu.

CL~USUL' UIG~STIIA-SEGUUV'

OI> eMa,," om.t6"oA ne!J-te. Con.:Ota.t:o Soel:-at huã.o 1'(.cgi.'rla.ó pc.tO.3- du'pE.
-.si:t..i:vo-& do VeM.e.to n'1 3.JlfB, de 111 de. ja.ne1..'4.t:I dI? L 91'9 1 lT. c!J.Jo..
6.l.e..t. .ob4t.1LlJdItUa cama da.,s dl'.nHú·" C.1.411Aul,u ~":6~e. Comp."r..OIl1.i~6.Q, AI!.

oblt.t9al!l V.tJr.etoJte.,s I!. Sõe.to.5.

"I .

~ :=.. '- ...
_ . ... . l ;f -' 'Wl-

Olrt C~,A,_·~ .. ,~-: .... ',~ <

f
'. ··iJ~:;::;;:Y

Sw,~ ~~~
~--..::;:.- -.:....-
"'TAO~r, -.' ?lI
IIJT!I1l:l~trôi~o_ -'··_·.k _

I.VSHUI.IEUTO PARnCULAR VfUTERAÇM CONTRATUAL~AT~O .AVI0 \j1!.Sl!1:
nVA. . ~/~~':: .

AU~!ENTO OE CAPITAL SOCIAL

J. - PRE~UaULO

1'OJt e..&te ..tnótiu!IIc.ltto paltti:cula.1L, CARLlIIS FERh'k'.JVO IlAÚOIJI. blta.

6ituJto, 'CiUlado, ulgel1hi.1I.o, lteh.t.den:te. e. dom.lc.i.Ua.do iHl eJ..d.a.d,,_ de Ma.tã.-;;,

f .. :tado d~ São Pa.u!o, ii Fa.Z"-ltda Aqu..l.dab41t, pO'r..ta.d~1I. da. Cédu..t.lt d~ Idctlt.ti
dttde. RG!ti? HC.60S-SSP/SP ·f!.·d·o CPfJAIF <!Iob n'? C.Ol'.939.7H-20, FRAUClSCÕ'

UAI.ZOm, bltaJ.it..~i.Jl.o, A(lltc..i~o, Ilf«O}f. de 21 aMA, adtll.iIti!J:tJr.tf..do'L, .tu.idea

.te. e. dON.-t.i.li.rtdO !ta. c..i.dade·· de. J.latâ.o, no E.s.tado dt. S40 Pa.ul~, ti Fttz.'l!.l1.d-;
. Aqu..lda.bM, poJttar;1oJt.,da..Cidv..ta. de. Idc..n:tid-ade RG 11.9' 5.404.536-SSPJsP e da

Cf'F/JlF .6ob 11.1} 012. J51,42':90, CARLOS FE'RJJJ.UVO }.IALZO,IJI FII.HO,b!l.lU.i.hi..lto,
e4óddo • .lndt(,s.t"Úa..t, u .... .l:delttc.. "- dOI'll.ie.-iUa.do 11.0. c.i.dade. de ,\fa.t:io, E".tl1do

dt. SdO Pauto, d Faunda Aqu.-lda.bal1, ptM..t:adoJt. da. Cédula de Ide.nUda.dc RG
!1t/ 5.404.5Jt-SsrJsp "- da CPF]IlF -ó,ob nll 02O.J11.251::52. LUIZ AUGUSTO PRA

VO BARRETO, bJtMi.l,fl1./f.O, cMado. advoga.d<1, Jt".~idt,J'lle. e domi.cLUltdo /ta. :i
da.de,de. São PauLo; CapUa.I.., d Av. -".tg.ienôpoUl> nQ 235, àp.ta,2-~, P()JLt~
doll. da. Cé:dula."de.. Ide.n:tidade RG 119 6.62J.1U-SSPjSP e do CPF/IH: .6ob 11.Q'

~1J.68t.62l1-2I, JOSt LUIZ JlOfJA~zr, bJtttóUuJto, etUiado, advogado,Jr.e.6-id~~

:te lo domúz.i.Uado na e.ida.dt. d~ A-la.tã.o. EhZttdo dI!. são Pau.to, ã. Av. Apa;!tZuo
da. S.U,vd Cot.lho n'? 141, POJt.tdMIt da Cédu.la. dr. Idt!.Mti..dttde. ~G nq' •• , ••••

'S.i49.53B-SSP/SP.e do CPF/lI' hob nÇ' J6t.atl .. qOI-!t,JOS~ CARLOS MONAZZI.
bltM..t!e.i.\O, eM lJ.do, a.dva9ttdo, Itu.iden.tt. r. domi..c.·i..Utt.do· na. c.tddde. de Utr.

..tão,. f,s·:ta.do dI'. São raaio; ã: AIJ" fJl.a.nc.i.<!I~o .J.la!.:ofoti nq 95, ~OJr..t4~OJt da. ci
du..ta de Idur..tida.dt,- JW Itg 4.491.604-ssrLSP Co do CPF/1JF 40b rl-Q' ••••-:

DH.017.79&-72 e JOM ,U~:Rc"OS .V.OfJAZ'lI, b-'!.a.!JUalr...O, t;Mo.do, Itldu..slJt.ta.,t,Jte
'.i:dt.,"-~e c. dOll.iéiUado l2a·Cid~dt.. dI!. Ma.tiio~ Eh.itlda de São Pauto. oi· Av. -;
C4.l.JtIoa.-'!. Sckutt.-e Ir.IJ 451, poJttàdoit. dn CedlL!:a de lden.tida.dt. RG H.Q3.D95.JU

-SSP/S'P e do CPF/l.ff..-!>ob·nQ 0,34.011,60;-53, "õc..iõ4 eOlllpoftt.n.tu da UAT;J;Q
RAtlZOVlFUSA.O lTlJA, !Jo-ei.edad~ po,," ~o.tM dt. Jtt..a;~n.&a.bi..lida.'dt.. Urn1..tada., COM

Ãede e. 6úILO na c..l.da.dt. dI.. ua.tio, E.&..tadO de.' sã.'o pàlt!o, ti AVt.K.i.da. FJr.a.ltw

co J.ldzon.l !tI} 95, co.. ln~:tJ(u"r.Il:t·o dt. CO:I(br..aJ:o So-eiaL all.qt.Liva.ria na. •••• ~
JUCESP 40b no;? 35.203.'09.193, ~.. u.uão de 01110/1ft, ItUotVtlll, dI'. COIllUJII

,,: pluo a.c.oJLdo, aLtt.JL4Jt o eon.tJ/.lt.to .. oc..l.«.l, dd...[b~ItMdo e. cO'lvinCiotlantlo
o .6tgubt.tll:

CARLO

'f', po.t r..óta./f.P.m lu~tOk e c.ont1l.a.ta.dci,6, f./.,,;o!.r.."nam

'D- p4e~e.nte Co":e~ata Soc,(..'ttl m 3 ' Lvâli 1. :vi:M

de. .tgttat te.oJt e 6Mma, 'J'la plte<!lenç.a.. da<! .t"-ót~
Iltl.nnM da. Le.~:. .

0pÊ:tl.l.»j.,
LUIZ AUG~S;:O. PRAVO BA.RETJ

II -' Vf LTaERAçDES

lI.l - AUUc.TO 'VE CAPlTAL SOCIAL

II.J.J - Poli. COI1.,o;~J'l60 doI. "ÕÚO<!l, o e~plt:al. I>oc.ial da. lli!pltU4 qut. t.' ,dt.

cd JD".11110·,00 lcu IIllt c-'l.uza.do.&J, á.iCd, tluta. opo.uulÚd.d~,4!

_e.nt4do ]JdJta Cz$ J·.OOO.OOO,OO lhum m.(.~ de. e1l.u~4'l, ál'..it.·~

/) va.eoll..:r. Ae.1l. aUI1le.It-t" do" \,;.1.l(. dife.It, cz~ .9DO._OOO,OO(;tOIJ(!.~~

lfILl cILuza,do6},. M.lb6CJÚ..tl!, ~ totalmelt.tc. .(.l1tt.g1ta..u'zado pela.6 .Q.

e.i.04. l!.lrl Moeda ·c01Llr.t.tl.te· Ita.elOIt4l, e. d.utJtJ:.buid'"o, pJtopall.~i.of1a.l

Mu.te ~ eotiU: que edc:i~·6Õc.i" J~ pOMui na. UJc!-P..dddC!...· -

n.I.! - EII eolt./lt.q'U~i\c..l4 do p.'r.r.u.ntt. lUtI'll"etltO de. cap.ita.l h~.(l;ll, 6fca. mE.

d.lÓ.l.ca.da a. C!âtt6uta t'ileim~ do· Cott.t1ta..to Social, qllP ob~dtet1td,

cloJtav~tt., li 4t.~u..i.n~,. ltr..dl1ç-ào·: '

o Ca.p.t.tal SOc.i.4.t i dt.. Cz1 1. oeo. OOO,..fJb (hum m.l.lh.ã.n de c.t(.(z,!.

dOAI. ~~plf.eUtt.tado polL 1.000.000 Lhum mi!,;ã.ol d{'. eota!J, IH' V!
t01f., eadd UMa, de. Cd J ,~~ lhttJl'l cJtuza.dal, ./lub"cJtÃ..:t.o e .to.ta.blu

.tI. itt-te.gJt.a.Uz.a.do .pelo,s • .&11cJ.o,s, da 6e.,gu,.tn.te. 6aJUlla.; -
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---------------- -- -- ---- - ---- ----- ---- ----- ----- ----- - - -- -- ---
conSTAS UQ COTAS VALOR czi
-~ .. -_ ...... -- .. --_ ...... ---_ .. -- .... --- .. -- -_ .. --- .. .;, -- ........ -_ ...... --_ .. ---- ......

·CARLOS FER'lAIJ'DO MALZOlJt 400."OOÓ - Cri 400.000.00

tRAUC1SCO UALZONr 100.000 - Czi . 100.000,00

CARLas FER,\.fM.JVO I.lALZÇIJI FI LHO - 100.000 CrI 100.000,00

LU! Z AUGUSTO PRADO BAR.RETO 100.000 CrI ·100.000,00

JOS~ LUrz' MOUAnr 100. aoe cd 100.000,00

JOS~ CARLOs 1I0NAZzr Joo.ooo Czl 100.0(JO,oo

301.0 MARCOS J.lVNAlZI 100.000 czI 100.000,00

... ..---_ .. --.....------_ .. -,--"-------------- ------ --------_ ...... --- ......
TOTAIS:- .. 1.000.,000 - cd 1.000.000,00
----------.---------------------------------------------------

Pt. ac.oltdo C.OM (1 (JJLtigo 29 ".in ~llle." do t'e.c.ltl!..to JI.'] 3.708. de. lO
de. Ja.n.e.J.ILO de. 1,.919, ea.da. C.o«6.ta..5l!. ItMpOK6a.óLUzl1 pe.la. .t01:~

Lid,«dt. lia Ca.pi..ta.l. SOc.i.41.".

17.% - Con.ti.ttlLaJIl (.171 u.t.gOlr. 11& dl.ma.i..s etâlUtL-Ca..& do c.ontJLato de. C.OJl.st~

.tu1ç«o, qltlt /tão te.nham I.-i.d(). mocU.5-i.ca.dtU upJl.M.ha ou .(.1ft;'Ue.U~

1I"".te. pM u.te -i.n.s.tlttunen.to,

f, pOIr. U1:411.r.m de ptetto a.c.'JC.do C.OIl"l a. etáu!uta. O.lta. aUtltada,
li1f.Jtl/1Jfl o pJttu.ntc .fMt1LI.l.IIICI1.tO I!.IH O~ (tJtê.s I vidl:> dI!. igual .teD1/. e. 6011.1,14,

na.' pJtuellç.a ádó .tui:emunha.:& (lba.{xD llolllc.adlUl.

~
JOS~ CARLOS MOUAZlI

l-':'?_t~

1.1 - ra.orica."lte: i~LAVO INV. E' CON. VI; E'QU1P. P/ TEl.ECOM. LTO"

1.2 - 'l'ipo e/ou r.oêele: ROFM UO A

2.1 - Fwrico!J"lte: "APilA lIJ'D. E CON. 'DE "'IJTEIJAS UVA

2.2' - ti?O c/ou rnod1!lo: nntu.1t dI. Fio( f 1!.!t.lnMtO.!i

U de u.telllblto dI. .1.9U •

.wAT~O RAvIOtn.~usÃo LTOA, dt.C.tMet qUf. .6~ ~"IIIP:t0Ile..tt. ~ e.let.boJL4;\.

.lué P'i:.09~a.ç.ão .de. .i"&O~a..ti,vo4, e.dltCa..c..lOKJÚ.I, ... ao v.i:võ, 6uI c.aJlt' 4. p.!:.
bUa.idade. C.O~I..Jtc.i4L L o '&1.Jl.v,iço KOUc.Lo4o dI. ~Q.ula. a. fion;(:.oúblúlt pc.1r.a. (1,

cfu eKvol\l411t.n..tC da. NaçiQ', ~4V~j do «pe.k.6Li.ç.OdDlI.Jl.tO .lJl.t't.g..."al. do. hOIlt1'
~U4.ituJtD, Obj,u.vudo ut-U' ou..tA:.o.s, boi' u.gu..iJt.tú .C1f..{..ti.Jti.o/H . •

r.u.{e.JtiJI.!Úa. tt,' .(:t.IIU, l2./J..toJtU ~ .i.pt:f~JtpAe.tu lutd",uti~,' o. .&.in

dI. ..cneuU",Glt.· 4 "e.ticr,.tiv,ldllde. do ftOIllr.Í! bJtcUu'l.bl.o t. o dUt.!f
\lo'.t.l}:(.JI~~to d~ ulp.U.•.M plJ.-oduiolt~ tt4ÚÔtta.L.l., c.aM : 4. COIU,!"

41lf.ft.tt 4IIpU4Ç.io do 1It....ecdo dI. :tub~9 Ugaio. li ~oda.J. 4b
cit.",.ldedU dAtl4~t;dl .

_ .\upeJ..to ti6 d.l.6r.,ltt.Itei.(1~ÕU U9.ion~ da c.u.Uu.1r.lt: b1l.M.tte.i.Jt4,

. pJtoc.lLltudo .\e.lac.iond-.La.á UI .6t.u. pJtôp.u.o c..onotc.xi:.o;

_ ll4nutenç.no de.. l!..te..vado 6e.II..t:ido Weo, /I'loJ!.a.t e. 1'1vi.c.o;

-:~.l:cfe.diglÚd'ade.- da .iK~oJt./llação, e. ob.ultvâneLa., na ptlb:-,c..idade.,

dt pJr..i.netp.io.l\ r:aco.6 lndL&pe.n.Sdvr..U ~"pJtote.ç.ao do fibli.c.o e
d~ eó~AWli.doJr..

A p.togh,dltaçã." ·de.VM4. a..tendt..lt ~ uUpu.Laçõu do, ~e.guta.mttl,to

do4 SU.\llç.o:& de R4cU.O·di~Mã.o, 4.Ui.1Il eoir!o do", a.Jt.UgOA 1 J e. 16 5'~ 1Q l!. :~
do f)e.c.Jt.tIo-Lú 1'l9-f36, 'dt U de õe.ve..t«ltO de. 1.961, Co da6 NoJvriM apJtov~

dlU ~t.LIl POIl..ta:Úd Me Jl.q 55, de. fS de. Jc.nÚM dIZ. 1.974.

Ncr..tdo.. f.1 dl. .t.e..tt.IIt~ItÓ "de J 'J8~.

~1rpjí
R CISCO MALZONI

Vi.\uolt-SupeJLin.te.nde.n-te.

146809

ro"'7R,,\TO SOCIAL

PAULO MAT-EUS i:"lCCONE

"Drasilf!i.ro', Ci'lsi'l~o. Adv09t'ldo, r!.

sldf!nte e dOlllici liàdo na cidade de' LEitE. ~stado de

slío Paulo, naRu. r:;'oncl J080 Friln~our~o n<;' ~2ll,
portador di! Cédula de! ide!ntidade - RC - tl'?1J 71~ Oll'l,

expedida pela 5f!~reto!lrla dü Seguranço Püblica' do ~~

udo de são iaulo. e ~o C.l.C. ~~ 5112;6 J)8-91; -

Bra~ilêiro, c,!sado, AdVOºi'ldc:.• r!.
Iolõ~ntf! ~'d~lI1icllio'!ldo n. cidade de sAo PAUlQ. ESladsr

de: sio. Paulo' .. na Rua MajOr."Baf'l"aCD ~porUd'or
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dA -ct1!dula dt! Idp,ntida.de- O.A.e., $e~~o de s50
n! .~I 1,11; e do Col.e. n! 609135 1i'8-a7;

S. '1
1

tlerãD os sócios, rcprese~ttlndo ri maioria do c:apita] $('i

P.o!ltJlc. eia] suspendaT (l direito de prc!crõncia. c decidir da;

.com·C!'niê~d<l u" permitir l:I terceiros ,') ~UbSt:Til,,'~o das co

L.,{{!:...:do 50C,lU que: se reti.nm. f1l2cndo-o qUC'T ·em.l~ens~
(Ulé3t~cm dinht·i·ro.

n' 00 CAPITAL SOCIAL

Cn1=T't:. ci c l1a ma lite':' .""··'·1'1tl dE: .d1:j·r;>i te.

Soc:i.f":dadc· Crmprcia.Z por cota0 ae r(:sponcal'~i.~ã.làt Limi:.s

da .. cuj(,.'s negócios " condiç;;ec~ Ih11'ào 1"eg,:.101' pr.L"as rli:H'.

niç(;eB cio lJ~Cl:(fJ.O dI! nP ;) ?Ol:'~ de Ir àe ,JallciN ele '] flU,

(! demai~' n!<ll'l'Ia:; ].agai.lI Q!Jlic:ávciz.

- DA IJENOHINJl.Ç'\O SOCIAL - SEDI! - ImRAçi\O _

1. A Sociedade girarosob a denominação :;ocial:

1.

2.

o CAPITAl. SOCIAL ri de C01.$.1.200.000.00 (ure milhão ~

duzentos ~i 1 cruzados). Túprcscntado por 1.200.00(1

(um milhão c. duzentas mil) Cotns, do valor nOll'llnRl

~it~rio de C:!.$ .1. O[) (um cTuz.ndo}. qU<:Inti li cada:; ç,n

tre os .sócios da forma que .l;egul!: .-

saclOS K" COT~'S CZ$ "YJ\tORES----
PAULO rtATEUS CI CCONI: 0100.00l' 400.000,00

ERNESTO DAS CANOElAS 400.000 400.000,0(1

APOLINARIQ RlJIHiR:r(l
PUTJfJl }t.IARTJ~~ 4no.orlD "oo.ooo.uo

TOTAIS J .ZOO. Doa ]. 2no •.000 .0(1

o Capital SOi.iaJ de CzS.L200.ot}u.,oa (unr Jllilhão

'duzentos mil cruzadas)., !ic>rã lntcgraliznclo c~, ~
correnl~ n .. cional. ::a salu':l

Cada S~Cio intt'gr:Jli:':L. neste' <lto. o c.oirCs)'londe,!!
te ao~ SO~ (c,inrlu('ntil por cento) cü~ c.ota$ nor ele

subscrit:l.s, perfazendo em CZS.(lOO.1100,OO . sci~ce!:.
tos mi I cruzados}; •

S 5 C -·-SISTE,.1A STeREO DE CQ}.lUN]('~ÇAO LTnfl..

2. 11 ~odedade tem scdC' e foro jurídico ntl <cidade clt, :?~

P&'mn. Estudo de Süo P<lulo. na Rua Jo5.o Ramalho n" 733.no
< Bairro de PerdJ.zes, CSP: OSOO&,

3. O prazo de. dÚ_TuçãO" da' Sociedade é por tempo indctermin~

dôo

] I - DO OBJ.E~O SOC1AL -

i .. A Sociedade 'vis'a nrioritariameóte a excctlC;ão c. ti c:xpJOl"~

ção dos Serviços de RadiCldifl,l~iio Sonora em geral.• _jnçJu~l

ve do Sons. e lm3gçm. -' TELEVISÃO. um::!· \'c': in",cs tida em ou
tOT(ta~ cone.edidas pelo poder Conc{'ucmc, . <.

2. ~ahc:r-lhC',:'~ pro~u'ZJ.r. vcicu]ar e tTa.nsmitJ.r a divcr5ific~

çâo .de p,rogra'mnçno .de inteTess~ núb1ico. difundindo, e!:,

trc olitros, segmentos de nature~a artist1ca. civica soei

~ e- cultural.'
I 'to"'-I:'t.

~~~servndas a~ di~ciplinhs dp. qUI! dispõe o Decreto

".; f". --;, ~~í~!(,\ de =-5 'de- Out.ubro de l' 9"85, C demni!'l' ~OTma~ .COR!::
~:t.an.t'\tS\~l\ ~glllnmento do!' .scrviçol'õ de' Radiodifusão - R5n.,

,r.o~ti-~~""2W..1~adns ao Jt.Ijnisté~-jo das Comunicações:

.lI J - DAS AJ.TERAÇOES CO~'tRATUAJS

1. !t Sodedadli, ~e C'QrtlprometC' a, 1m'el'Lit1a nn 'condiç50

Conct's:'l i nn5'ri:J c/ou. 1'.ermissionnrió1 ·,do .. Serv ic;:o~ de Radi-2.

difusão Sonu!.n· em geral. - l'Iã(l C.6C'.(Ud't ·qu.al"!Jfl; alJ:r..I;.(j

'tão t..m "'eu COltf1l!I.tO So c.i.a.l, .be.m qu.1! .t<... ,l1la 6.ldc· ,':I.'tév.Ü:"

pll?J1rJ.. Co tCClal:lllel1..tc.' ilU.-C01[.4<:a.da a ~a.zc.-tCJ. pc.i(J '" .(.1li.&.tii:r.Ü

da.h Cumun.c.'ccr.ç(i(!. ... "

2. O Contra.tD So'ci::t~ somente- p'Odcrã ser modiCic",dp. n.o todo
. ou em parte, modiant.e delibcrnçôo do~ !;ócias que.- repr!,

sentem a muioria do capital soc.ial e o inst't"umcnto pOr

c~C's as~inado. Em havendo sócios divergent.es, ou aU5c!J,

teso const;;rú'da a.lteração eS"t,<l ci,rcunstôn'cia para fin!'

de :lrquiv3mcnto e reSSAlva dos di rei t.os -dos intereS5ad;s

3. Assistirá ao(s) . .sócio(s) que di"vcrgir(cm) da alte.ac5c-

contratuai'n faculdade de se rc"tirarem do Sociedade, m,t

diant-e 0_ reembolso da quantia correspondcn~s: ao valor de

suas cotas .. desde que. dent..!'o de 10 (·d~z.) dias. comuni

quem ã Direto~ia, <ltróivés de, notHi~aç50 compctente: e \'1
lida juridiculJ\ente, seu prapó~it·o ,d('. af~l.i;tar-sc Ui:! C'lIti

dade. O valor do reembolso ôo r.ócio rt:l i rantc ser;;' 'lpU:'~

:ia em Balanço pTe'vl<tmente lG\·3tL}il.GO e P.ü;:,<: d: CO\~Ul1, 11~O!.

09 entre ;L~ p3TTO~ c.om_3 T(:ssal ....n d~: que nno','C'nhn <'J ilre

taTo <I sitt~~ção ~óci(l~ecõnomjc9 da SDt'h:d~dc. -

"4. A",.cot.as do sócio- que se retih !'-eTão.. 't:ol()C1H\·a~, pT~fe1""cn

temcn1:& ã di'spo$J.çno dos !>5cio$ rcmnn('s<c:cnt~s. cuJn ~uh;

c~içio s-t!ri feita··na. (!xa~a proporção das cotas de que- ~
de:r.cntor na Sociedade. '

2.2•• Cnda sõci? se- obrig:l a intC'j!ralizar_ os dcm::tis 50~

( cinquanr<J por cc:"nta ). ou seja em Cz~ fiOO.1I00,OO

(~ei.sccnto~ mil cruzndos), nn ·dllt.1 em. qlle o Hinist.C7
rio da$ ConlUnic=a'(ies publicar no Diário Ondal -

"'~ out.~r~a dos Se.,,;iços de ·Radi.odifusãq pretendidos,

'J.~~"""......'1~e a Sociedade vier a ser investida "ll concl!ss~o dI:'
fio."!; '~P,_oder c.:onccdcntlC;.

~u~t,;~~'\~;~1:.i.'#I
~2d:~_:",\~\tí5)10n.só1hi)JdndC" d-o~ sócio!;, incli vi dual C' co) eu

,·\:~~~~ot.c. é is:uol ó1Cl llIontnntc do Cnpi t~,l Social. d;

~~'t_~~\.-~l(-?"com o Art. ~. "In Fine", do DélZ. 3 10S. de
~1q, '{lr~.lí\!ll'lT(l dC' I 919.

2,4. A.titulllri::i1ção do Cnpi"t:ll So("i:~] ~C'r1i !C'ita. em ~tiô1 tot<l.

)j~ade .. ~m nnmt~ de- hr-?sJ.1e'iro:> nl1to~ ou'nl1turnliz:ldo:- •. ~

~U3~ c~ta'!= :;50 innlícmáveis c .inc'lllcionn\'cts 9 11cr diret.a!.

ou lnUlrctnmcnte, :l estrangeiros c/ou íl 'lC!'!'OrlS iu:-ldictls.

2.,5. As cotas_soc:i.üs c 'todos os direito~ :1 elasJ.ncrcntcs. !'1IO

dcchradus impenhoráveis' e nijo sUJl'.!ius ~ execução po'r dr
,vidtl de q1J<tJ"q':!er·mn.uTcz.a de seus titulares,: , -.

v - DA AUmNl STRAÇ.AO -

A Sodedadr:o _será a'dlllinistrada. par seus sócios, que p:l-S5:1

rã,o n c.xcc:cr as funções a qUC'1Il ficam dcsignudos c' cmpo'~si
do~, nast.t' ato:

PAULO l1ATEUS CICCONE

ERNESTO DAS CANDEIAS

AJ'OLINARIO ROBERTO PUTiNT MARTat

,Di~et.orcs-CeTentC'!=o.

I: Compete:-Ibes., peiil JissinitturJi .isol .. d~ e individu;,l. teore--- ---- .'-
sent~r' ~ SDciedade em qUo1;1sque.r de ,'UIlSo mari"i,t:e5t"çjjOé'!o'- cc

, -.
Ilo- pesso. Ju:ri'dJc:a.·nos direitoS c·obrig.ç:ões deco ... r~nles
de todos o~ s,~us negácios.rnc'lusi'ole em Juízo e peroiJntc

os. Podéres Pübl,leos em geral do País.

'1. Somente pe1õ1 assinôlltura conJunta dos Diretores - Gerentes

p~dcrio os sócios õIltenar ou ~perar .bens imóveis. assim

c:omo;nomear procurôlldores. braslleirõs,.para os fins. de

".~ negotía" e ....~ judiellll". em n~me. d~ SociedoÕldl!. esper::.!..

f'icôlIqôo no l-nstr-umcnto a vigêncIa. ~s operiillções e os atos

que os lllandat~rios poderão priltl car,

s. Os Diretol"es~G~rcntes ficam dispensados de !3l"esul'a ca~

~""?~~io que Ihu competl~.

1'1. ,~:~ IlIdminir-t::ratiM'luJ li!.!)"';!'}' bra,lli"!.ci"oll nat.o~ /I lIua inUll.sti

"'5<:*~~":~:Fç:~;':"";:;::;~iao~::ãc::::~::ç~::~ haver... "iã.
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• 'DA CJlSSAO DE COTAS E SOA. TAA~SFERSNCIA

das a!. fases do t:rab.o.lho~ se: nio o quiserem fazer De!
$oablente .

1. As 'cot~s' não podelO Ser 'transfcrcridas ·~u éedidas a torcei
ros' $~" o prévfo. asuntirriento dos demais' sóc:ios. À conéo;
dind. dQs't'ês será dada. prefc'rentcmente. no própr.io in!
'tTUllento de al'f.cração do contrato. Valerií, contudo, . para'

~odos os ele"itas' de .direito. a cuncordância ineqllrv~c. IR!
nlfestad•. e. docullento i paru. . ,

1. Salvo a hiyô1:t.!:se j.Jrevista na ôllírica 1 ( um ) dúu . clá,!!.

5u~a. rica sempre ressalvBao à Sociedade o di rei tO' de a.1
qui rir u· c9tas do sócio "pré-mort·o". desde. que o fuça

C~1l. fundos dispaní\>ch. se., Of~~5;' do CaJ:'i~<:tl Sodal.

Vll1 - DO EXf:kCfCJD SOlCIAL •

'i:'A Sociedade. cu. prillcfrõ. )UIU. e' 05' sócio, n:II proporção
de lua, c:otas. nio se int~rcu:1T pela transtl9ia, t~ r:io e
les. os· socios, preferência- ça ilualdade. de condiçõe!> I P!
ra adquirir ai CQtU 4as cedentes, ou da sócio "pTé-llIorto~

Fari Q Il;edentc. i. Sociedade. atravês da Diretoria, a n~

ct.~~bia coaunicação por escri to. COM antecedê:ncia mínima

de 30 ( trinta) dias, ~ndie.ndo o preço c a:: cdndfçõcs
-para a C.$Sã04 Se os sócios não usa.re~ o seu direito de
prefll!rencia. as sobras ácrescerão "pro rata': àos ~ue.·

O pr'zo n:iilaraenc:ionado •••nifestarcll seu propósito de

adquirir ~s cotas do ~õé"io cedente.

3, 'Desde tlUe D, $ododa'de ou ai sócias relllane5ccntes manlfe!.
u. " 5uJ'intençio de adquirir as'cOU$ do ~aCJO cedent.e,

ou sócio "prr-.orto" t, estes nio poderio cedê-las 11 terce!

ros f lIeSIlO qQto' ó preço a1canç~do· seja 5up~rior ao· da' av!
llaçio qlle:, para toste caso. deveTá ser. procedida por peri
to indic.ado pelas, partes.

4. Se mmhu~ dos sócios nc. ~ p;óp~ia SOcicc1ad'(l: tlStlT do di

reito'de pníerincia, fic:a li,vre .ci s5cio ceder 3!l 5UI\S

cotas a le:rceiros .flediante o instrulIc:nto dI." A] teT'ôlção co.!!,.
tra~L1nl devida-:ente arquiVado no Registro p.T~prio.

(l exercício ~ocial coincidirá 'com, o :\00 calendá-rio'. ~

nualllente, dentro d~ .4. ( quatro) llIC!'scs do .cncc>rrnlllenro

dg ano social, ,scr~ 1e\'antado o Barunçl'l-llat·rimonll11 l::om
observinciR' das prc5cTiçõe~ iepai:s. Do ReSU]'t.ado do Excr

., cicio, feitas as netc,uil'iu ~Ilorti:açõc~. daflr('ciaçõe~

. e: ptovisõc~, dcdu:ir-se-ão. li ct'itério da Dil'etori.=:

(al - VIÚO.T sufuc,icnU 'pora ·atender" :J perdus'. na liCluid~ção dI!"

dividas ativos a receber;

(b;.....}.~iO~.~ldO 'lUto ficar,' çeit'u 115 d~duçÕl."5, a critêri.o dos 5~
ct.ecLquc represente. a lIaioria d'o capital SOCiRl, .set"ii

~~'.Jhaào entre os !>ÕCi05, proporcionalmciltc ;Ias valo
~\~:'V",c:nd:1 U/I;. 011 le\'ado #: c.onta de ~ucros suspensos,;o

~t::'~~à.,;\I'l...cm purte:

(1:) ~ No caso de- haver·prejuho no exercício, e5te poderão a
cri têrio dos sócios qUI! Tep't;'e~ent.ita 3. .maioria do Cap!
tal Social •. sér levol/;do 3 conta própria { l.ucro!'> ou PI1~

jUh05 Acumulados} ou, atribuído a. co~t.a 'de cada u;'

dos sócio.s. na proporção de su~ partic'ip~Ç3o no Capi
tal Social.

110 .·AI.ÍJCI>IF••,ro E/OU miRADA D~.

5. Serã inefiC:I:', e. rel·ação ã: SO,ciddndc. J cc:;sfi'o ou tran!
.~.pt~;.. de c:otU feita co. infração às r('(trns estabeleci* ~ , .

...o~st 1)t!4'Ct. clãu.lul~. .

E '. POR ESTAREM JUSTO E CONTRATADOS', lAVRMl,

DATA.H. E MS1NAI1. -JUN1AHENTE COX DUAS lEST!,

"UNHAS. o P~ESEUTE 1NSTRUltENTO EI1 O" ( QU,a

TRD ) VIAS OE I'G~AL TEOR E F'ORI1A, OBRIGI\lIDO

,~SE F I Ht1E.llTE POR 5 I E SEUS HEROE I ROS. CU!:.

PRINDO-O EII TOOOS OS SEUS H'A.HOS •.

Si\a PAULOwSP, 20' DF $E"TEHORO OI!' 1,938,

A dissolução da Sociedadê, <Ií'oru os"'c::l:;os prc:\:isr.os

lei. Somente se f:aá por deJiberaç5co doz sócio.:: quc, n
present."lrcm a maioria do Capit.p Socin} (: u~w v'!":. di;
~or\'ida, SUa liquidação se- ["rã da scpuintc formn: -

(A.) - Coberá ao$. SÔCiOS4 elll Illaionn absolut.'l· dt: voto:>. esce.

lher O liquidante. que poderá ser um cios cotisl:as._ .. E;

cas .o de .empate. prevalecerá a vontade do f!.TUPO que' re'
pre'sentnr maior riúmero de .",ódos. Se, aindi1 :J$sim, ne;
sistir O empate, caberá ao sócio dctcn'ror do m:l.ior . n~
mero .de cotas, O voto de qualid;;clc:·

o B;:alanço-Patrimonial se1'5 3campannllóo de ca.rta, ~ em
cuja st:(lunda via se apanhará o ciente· do inr.cnessüdo

remetido .<las 5õcio:;. dentr'o de' 11) ( d~% ) dill~. do e~
cerramento r.H!nc:ionado neste cláUSUla, Os .sóciÇl~ de v.:.
rÃo maniff!star-sE: ~obre o l'alanço;..Pa'edrionin1 ~ li IlO

monstrnçiio de ReSUltado:.. dent.ro dC' 10 ( dc~ .) dill$ d;

data de seu recebimento. A falt.<:t de TCt.postLl cquivnl!
r~ Ã apro'ltação c.<ihnl •
."
DA LIQUlDAÇAO E/OU DISSOUJÇ1tO

2.

IX-

(b) - Se nenhum dos sócios alcançar .mliioTia .absolu!.lI de! '""2
tos, devolvcr-se-à ..o- JUi1 CDIDDIHentt" li indicacão do

.1i~uidante. passando o process~_ .a obedc.ccr :Jot:· prccci
~s da. diss.olução- judic·ialõ_ -

x,~.-.,<~~~o
.. '\,~ (1", '

vQ;.~; p~c,",ent(O C~JÍ~rato Social. ser.~ o da cidade' de
<-§.A~,. ~ ~ finado dt!· SOlO Paulo, .no qual se,rão propo.§.

f:l1.~s dÇOCS oriunl1l1$ de e\'('nt.'U~i~ dlvCt"Rcnclas\. rcjci
~)ç~o~!'1." de plano qualquer OI.l't,T'O. por mais prAt\J ;:gi~

an. S~',1~ c:lc. '

At.ê que SI! ulti.~ PO proc~s$o de in'lenr:irio ...~.. qartiHia
'·dos bens doei.adas pelo "de cujos", incumbira ao invent~

riant.e. para lodo_s as efei"tos .lcl!::tis. a rcprescnUlçíio. aio!.
v. e passiva elos int.Eressados, .pcunto·. Soci,edade. Se o
einju,e supirsc.hc otl •• h.r.411l-r.... -Alõ, .••niíestarem,

denU'o do pT.~O de ,'io ( JloYen~. ) dia. d~ abonura da .s~

cessa0. ,o .propósito de continuare. na Sociedl'lde. ou de c~

der IU.$ cotu • 't.erceiros, proecdcr-sc-à a.puração do:: h~

veres do S6C~D c~clent. ou Tetir.nte. ~egundo o ' dispo:;t~

na aI ínea " ( quat.ro ) des~a clâusul-:~

~., ';. 'hipótese'! ÓI!' ocorrcr o falecl.cnt('l·tlo·l'ócio até 4 (qu~

no) meses após o encei"ra.cnt.o do ano Social., ser:í procr.
'dido a apuração dos haveres dõ "de cu,f!ls" hl'lsca.do.!l n('l Ri
hnço~'Pa'tri••oni·.I. do exercício-fiJldo., 'Se o ~l(Ocllnl'nto

ocorrer apólll: aque)·c prazo. leVD.nUr-5" ...i B"lanço Especial
U Jiat~ do õhi to. s.lvo se estq ·.contec~r no, 'úJtimo~

doll .CleI, do ano social. hipóte~c' C. clue, os ,havcre!' de
tlde cujos" seria apurados n' c.onforlllid.ade do BA1:lllço-P!,
trhlonial do cureícto. O valo'r do raeRlholso, $0 eue Cor

~P i Uo • será deter.inado peh.dl~io 'do ati.vo.1,i:9':liÔO d'a
S~{iEd.d~, co. OI seus v.lores lf'tuali%~,do5, pela" núml!ro

..,\~,.:('~~, do C5ipital Soch1: Atendida D porccntn&enl dtt TO!;

.. \"i.:h!\Pt yerificada,

3,. Os' sócios supér!it.ius so.en~e. se c.onsiderario obrigw.dos

ad.itir nl Sociedade o CanjUle o~S; hc'rdl!íro:r.: ncccs!I!,

rios do "de cujos", quando est.n, e. conjunto ÓU s:':J'Iar:\d~

'Itlentlt. aSSUMir•• a t.otaJid.de das COl.ÚI. do {alce'ido. -

. A r-;tlradll ~e qua~quer-'Iód,c; ~~ rlllecillcnto. niio .dis~olV~

'I'i a Sodedadt4 que continuara COlll Ol" remanescentes com
o cônjuel: ou 01 herdeiros necessnri'os d.o "pré_morto" que
a~se;.1'c. pCJ;_ITl.ec.er na Sociedade. ou CCdt>T suas, cor ,,:; a'
t.rce1ros. dando disso ciência incquívl'JCn. n D1T!:ton3,
por eserU.o, d~nt.r~ de 90 ( novent.a ) dia.s. da al.>e::tura

da:.ucess~o.

2.

s.

6.

Q pllgalllcnioo dos haveros .do ,õc;io "prE-morto" ~cr5 cretu!
do 10$ herdeiros OU lueeS50re~ c. ate;U r dOM.) pr~su.

çõu menUis·é CClnsecu~ivas; I1crcseid:lS de juros de l2~
l' à:oze P9r••cento ) ao ano, com CUrT"t"çõ,o monetáriA na V!
riaçno da.l otWs. O não p~gnmcnto n.ns épocas dcvidps.
das prestações do'principa'l t' juros. õara tlQS herdeiros

e sucessores do sócio "pré-florto" o dirC!ito ~~. c.onsid!,

rar desde logo'vonciàn e tlxi(tivel' ,a 1.otalidade tl~ divida.

No C~$O de levânullento do Balanço espacial paT~ 'lflUT!,

çio de- hAveres, é ISseeur"ado aos i~t.c·Te5sados c direito
c1e desii~ure. 'proU'sslonol hobilitildo pnT'n ncomp~nhnT t.~

J, \ V'.
1'\' t
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J)ElrjQl~S'l'Rf,';ÃO DE RECURSOS TRmrcof, PltRJ. FJJI'!.'Jll· DE Cí..i~~OP:-

~~H:~=~l;~~i;~w=~·~~~~!L~~~=~~!fg~~~~~E;=;~:.-:"· ==;",;:

2 - Dar prefercncia a temas, autores e intérprete~

nacionais, :t fí. de incentivar a' crilltivldtu.1c
do homem br;].sileiro e o desenvolvimento das em

presas do Pa'is.'om a conscqucntc ~Ill.pliação d;

. Mercado ~e trabalho, ÜgadG a todas atividades.

;) - Respeitar as diferenciações reF,ionai,S da 't;ultu

r3 brasileira. procurando relncioná-Ias em. sc~
próprio contexto •

.( - Instituir a fidedignidade da fonte' de inCorm!!

ção do fato antes da emissão da notícia,'e o!?
servânci".. , na publicidade, de normas éticas in
disJ1cll~U'v~is ti prot.eçã.o <lo püblico e do consumi

dor -de Ulll ·.odo geral.

EDITAL U9

DOU

SERVIÇO

221/88-GM

09 de Agono de 1 9"a8

FREQUENCIA MODULADA - FM

F.i."allfle.ntlt.., a. pJi.Ogltltlfllt.çã"O, UI Aua tlbJi.ltllgE'l

4:!..tIl, dt.v~1r.4 4tt!ndc!'~, poJt. LOl1dl, (', Up.tU6;

..entf.; à<6 dúpo.ab;.õu dO<6 .tUt04 tega.t06 ~
cLiplollltA 11 que. .6t Jtt6M:f.. 06/44

DEC:RETO N9 50 929 cle

08 de .Julho de 1 96J

-LOCAL DE .oPERAÇÃO MATÃO

ESTADO SÃO MUL(f - SP
DECRETO. H' S2 795 Cio :
31 de Outubro de 1 963

DECRETO N" 236 de :

. 28 d~ FCVCl'ci ro de 1 961

Artigos 11 e 16, SI l' e 2:"

MINISrnRJO DAS CO'IUNICAÇOES

Con6idMtUldo btt6.ic.DJllute O' JleJi.Lto l!: o

Obje..t.J..VD t;ut.tuh.4l e. e-dU(!.ttt.lVD 'db Se:!
""';'0 de Rild.iod.f.6u6ã:o;

COJlj.(.deltando 4tl.t e'uJtc..i:c..io. C.Ó.r:lO do

".l1id. al:ta .l.Jt.t'u!..ue.· 4oe.ial. 6~nd411r.n
:tttllllentr. co'"o Ú~4.tJtUIlf.n:to de. ·in..tu;
ç.io. "ac.ionat t. ,,"upe,(to 4-6 ~u.to1t.id~
du c.Oft.6:t:t.t~Zdd.&;.

IIC - 81....... tm!REO DE COlIlllICllÇXqL'rDA••

c:.ndid.~._ ao ~eryiço.;de Jl~diodifus,ão ,. FOREQUENCIA MODULADA

(FM). destin.do a. op~r.1lr nos ter.os do _Edita] nf'227/88, do

Ninhtério das COAlunica!jões. publicado no .Diário Oficial da
Un150 de 03 de Ago_to de 1 9.88,

COMPROIlfETE-SE..... '.....

A

1 - .IHaborar seus progr:-_os' de natureza INFORMATIVA,

~, !m.I!f.!~, ~ c rU8r,IemAIJf: CO

JlnRClAL, coa o teor·e -t.'finnUdRde: de contri
-buir pnra ,o ape~·tei~OllMentoculturD'l de" nos~;
DaYO.

NORMAS APROVADAS

Me n' 055 de •

25 de Janeiro de 1 974

JlC. n" 052 de :

24 de Março de ,I 983

POK'fARIA lN'rllmIIN1ST~R!hL

Me n" 568 de

21 de Outubro de 1 gllo

DECRETQ N' 91' .831 de :

25 de Outubro de 1 985

... B de outras e:ventuaJ.ente eManadas do
Minis tório du Co.unfêações e '
de seus deMais órgãos. e
pertinentes i Matéria.

DO SERVIÇO IIOTICIDSO

.J °tnc.J:.so 3, do Ar1:.67, d,o Dec:r..et:0 n' 52 7'5,
de· 31 el. Outu'iro d. 1 g6Jj. que instituiu' . D

Re&ubllen1:o dos 8"Clr~iços' de -Radiodifu$io

RSR, flxouo 'U,_l:te .,IniMode ~~ (cinco por.,
,c;ent~), da prDa·r~çiO',diiria para a t~.nS:Mis

.•io do' Serviço Info·mativD. -

A t."~dtJdt., .U".blV.~;~.i~4 1l~,q~O'>\J~ o

.pJtt.~tIld~-d4!, d~~.~.t4~ ,fÍ.i4~~f.".tr.,
UM .tnoÚlo ~ d_~ .,~,. (qu..i.':I%t. pa~ ~f.tl.to)

.e. .6«;1 ,"r.09.t.nr~Çi.o ',9lo~.l, i. '
.i..t~Cld.i49-iu dr:. eClJt.i.te.Jt

;t"U.i.Nd.trt.te ."OTICIOSt;:

15.2n2
Por e.te inat~1.hOnto psrtit:Ular t1o.vdntt'ato aoc:ial;, cw
.~ixô •••inadoa:~ m:L!IEM'O .c. CI'lMi\Roo DRIU'W",'

~a•.il.ii-o. 'c~~o: ~ni.~G4ol:' à ~~QH., ~ t:J'
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G$ 1.000.000.00

G\ ~.ooq.~oo.OO

G$ 2.000.00Q.00

Valor

Total 2.000.000

Primeiro '. Para (i.rmar contràtos, esn gera:1, inclu~!

ve d; anprés't!mol!l, .. título15 de' crwito,

dhequ?15 e quahqu,e("' outros. do·~umentÇ)1S ..

.l5êjam. da CJ;Sc natureza' ferem que .envol-.

vãm reapouga.bUi.dade da saaiedade,.' far
ao-à necassária' a assiriaturlt. de ~s

oã .scios. Todavia. na ausând.a. desi:.as,

. poder~ci outo~g~ tM~~to àqu~le quo ~.E
.manecor. nSo ~vei1do Mccu,•.id.~e ~tJ.~

ia atrilv6S:' de in.strumento público. bas

tando. para tanto. o instrurn~nto ,parti-,
cular. -

Ao gerência, da .eoeiedadl!: sl!rá 'e,rerâda

:por MnDoS' o~ Bt$cios; assim CClnl0 o, uso

d~ denanina,?o $Ocrl.al, da forma a se
guiX.

Q~Ot:f.8ti!l.15 . Quotas .

~rQ Gi1~rto d~

CM1argo Dréyfu!l~ 1.000.000

Mari.ziléb Archanjo l~OOO.OOO

A lõespon~abiJ.idb.de do:; :séêios quo'éi.sta's,

Nl foma 40 artigo 2~ "in fine", do ~

-ereto n R 3.70'8 d9 lO d~' janeiro ele 191a
'fica expre'osamentó, ~Lnitada a impOrtân

cia '.do ~~i-tar soci,aJ. ••

Cl~uault\ 11 A socicdnde é pqr quota.!! de re:spon!'<abi

lidade l.imita.da e.. gir:lrá sob a.-dcnomi

nação socia! de 'R1iDro l<;!: ZS LD1IlJ'ADA l:,

terá sua sede na Rua Cardozo ÔI3: A1..'neida,

n!i! 704, G!! andar, conjunto 162, na Co

·marca da capital õeste Estado, CEP.

05U13. podendo abrir riliai5.sucur~eiz.

01,1 outrOD est<:l.~lCcirnc:ntos em qualquer

parte do t;errítór:i.o· naçicnal.

.sidência G' domicílio na Comarca dn Capital do Estado

de &\0 Pa.ulc, n:l RuO. Pnchcco Mir:lndn, n"! 35, pcrt::.tlor

da Carteira de Identidade. RG. oI> 5.054.921-ssp/sP. c.

com inscrição no Cudastro de Pessoas Físicas do Minis

tério dü; Fa~cnda, sob Código 039.09S.l:;i98-89 c,~

DA lI.H.CliANJO. brasileira, divorr::iada, raüialista, com

residênci~ e dcmicílio na Comarca da Capi t?.l do E5t~do

de são Paulo. na Rua Arquiteto Jaime da Fonscnca RCldri

gUQs. n 2 620, port'adora ,da Cartl3ira de Idontid.;l.dc, RG.

n 2 5.355.208-SSP/SP. ê. inscritaro Cndi:l$t.ro de IlGSSo:;,s

FIsicas. do Jol.inistério c~ Fazenda. sob c6digo 071.0tl-l.

18B-02, rt!,lsolvcm cntr~ si e, na melhor forma de dirai

to" con,!;t.ituirrun uma st.ciedadl3: !l0r quot.ns dl3: rei3ponsil

bilidade limitad~, que rcger-sq-à, pelas cláusulas

seguir elencad1'Js:,

Primolro A sociedade idc!nt;'fic<:l.r~3c-à. ainda,

cem denominação fantasia d~ ~IO !<ISS_

cJ.,sueula 2e. A t'lociedn.de teriÍ por ,objGtivo as ativi.

d~dcs, dl2linC!uàas. nos p5ragrafos aba~

Serviço~ de radiodlfuEão, assim, como,
Pri!:lo:!.~o li di.stribàição, p:codução, vnnda, licen

ciamtl!1t.o de prog:,:,';.:!,n.ç:lo ....acional c r;::;

tt~n9c~5.::a o, i.ir.ç:a g diV"~l'1u!;..5:v ê,t.: r~-';r

gram;).s da cárater educ:ltivo. cultural,
11i.stóri~o, inf~mativo. recreativo., di,

vulgativo, noticiários, dO! lazer, dn clt

portes, infi2ntí'l. fi~anceiro, entre 0,s
tro8, promovGndo ao mesmo tempo. markc

ting, a publicidaClc. comcrcL:J.l, para. .9~

ti8~<lZer os cm;argo5 da empresa. c sua.

nl?éessiÍria ~:Xpansão dl2 acordo com o qUe!

dispõe o art:.igo 32 do Decreto n~ 52:.795

de 3~>de outubro da 1963 e, nos limitas

:fi:xad~s 'o. forma.s eSl:it~lCi!cidLl!.'l am. legis
,J.&lriO .~c:!fica. -

I. .segund.Q Poderá, tambÓm, obter provonto•• l3ecor
rent.ee do, a1uguel de roceptores especi

fi~im'If!ntc'das!'lJ?hados e projetados -, ~ra

recepÇã.o de tlinais ger~o8

§, segundo Para ~ prática do atos de simples roti-'

na, no tocante a cXPcdiçãe de~ co~!:czPOll

dência, racibos c endossos drf. choques
phra c"!opési to em conta.!! ~cár~as1'sa 50

ciedade, será ncces~ária apenas a <!ssi:
~llturD. individui;l.l do qUCllqucr 'doa aó-
oios. '

§- Teroeiro .N:a constituiç~o àe procuradores em norno

da', sociedade, d~v(!rão oS respectivos.tl.!

tnwentos espe'cificar 08 atos que podci
rio s~ praticildos, <:I.lém de- terem pra~c
de, val~dade detenninaê"J~.

Quarto l! exprCStlCllllonta vedado o empr~go:da àe-

naninação social em: fianças.avais,acei

tes•.e:ndosso~ ou (I~t:roa documeJ.lto15. quo

nS,o constituam a'tol:; de int~re'SDe .para

a spciedade ou que inlportem. em' mera li... '
beralid...de~ ~

-Cláú15uia 3! A 'sociedade poderá ·pa.rticip~r de outra~

~i~lldes ccmo 5óci,~,qu,atis'\:a ou i!l.cÍ-,2

ni~tA.

CJ.&uilulo\ 7. 08 e6ci~8 ficam' dispcn:sados de cauç:ão a

a tLtulo' de "pro ;Labore", :terão direito

a ama reUrad.a lOO~sal, ,fixada pe canum

aeordo, a -q.la.i será levada a cOntà de

cSeapc.tla15 gerais.

91 A soc!.o-dade ,sc comprometo il Observar

'cem rigor. a.s leis, decretos. rc~a

roontol'l e quaiquer doeis,Cios do Mi~ist;.é

r1.o das c~unicaç:õe".·rcfc'rcntc:", a lo!,
gislação de' radiodifusi1o sonora e de

a&rviço.!l' especiais: em geral. incluin_
do de so~us.

Cláusula. .. _ Em. c~l.!'O de'lZlQxte, incapacida.de. exi::lu

dO ou retirada de '"IJrn doe sócios. a BO

~cioda(l.e,não se dis~olvcrá.ocorrendo· ,;
~e~ses eventós •.os 'haveres do s6cio Jt1O,E

to.. i~caPa.citado, excluído. ou r~tirante

aerão ca1.culados com baSe! no último :b\l

l~ levanta~o peIa. sociedade e .sarão

pagos em 36 .(t.ri,nta ese;'s) parceias.

.i.guais. IM!nea.ia ~ucóeaiv~5, i\cresci,
das do corr~ç:"3.o monct.1ria~ dt: acorelo

CQll. a. vari"aç:io nomi~lal das Obrigaç,ooB

'do TQsouro Nacional <mU' s), alrnn doa

juros ll.>ga~s.

Cl'uaul. lO.. 'A' eoc:Lcdado ,não poderá cn-:ee:U1:ar. 8C~!

qqs;, nem deter C:;;on.c~ssü(?S ou pénni•

•8ÕeS dê radiodifusão sonora e de ~cr:'
vi~. especcia~!1 do '!Ions. nopa!s. ' alÔfll

do&,limitl!B pr';vietoe pelo a~tigo '1.2.

elo Dcçroto.-Lei nft 236 de 28 dCl' fovorc!
ro de'·1967.

A 'duraçio. da sociedade !lerá .por· tempo

~~têz:m~a.do e ínici~á suas àtividj!

,des de imediato.

o'capital.aocia1 será de G$ 2.000,000 1 00

'("dois milhões de cruzàdó.!l,·, dividido en;
2:.000.000 (dQ:is milhões) ae quot.a~, no

~ior c10 G$ 1.00 (um cruzado) I cada uma.
i~teira.mentQ sUbscrito pelol'J s6cio3' da

~nte f~~:' .

1- ~ó Oiiberto de Camargo Dre~us5.sub.!

~evl3 i.ooo.oOOl (UÍ!." mílhão) d'e qu2

'-tas: no valor tota1õe" 1.000.000,00

(um mUh:ão d~ cruzados);

2- Mariz11da Arc:hãnjo, subscreve ;L.OOO.OOO

(l.ml, rni'lbSo) de quotas, no valor. total

da t;1.'l.OOO.Ooo,oô(um. milhão de cru~-'

zadas) •

~s 86c105 rc;!.alizam nasta nto, em moeda

corrente no pá!s, a parcela corrcspo~

to'ao '30% (cinqucnti:\ porccnto) do oa1'i
-tol suPoSc:rj.to. na 'impor~ncia d~ G$. _. ~ ..

i.OOO.. OOD,OO (um m:í.J.h5o do cruzi:l.dos) 'c.

obrigMl-8e a integralizar ,os r:stantCQ
SO"- (cinquentlt. porconto)., t<linb6m, em. di

nheiro, no valor total de, G$ ~ .
i..OOO .. OOO,OO ,{uin-m.i.lhão.fle cruzados),no
prazo máximo de 60 (scs.!Janta) dias_
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bl&.usula. ;p- Em. 31. de dezlPJlJbro d~ cada ~no. > 5er~ 11!,

vantado um 'bali!U1.'iO. gera.l 'do ativo <)

. pal!J'sivo, ~o apurados os 19cros ou

prejuízo!!,. ~s. quais. serão repartid::ll'

'ou. ~rtac1Õa pe.l.Ol!l Sóoios -na propor
910 de'.auaz; ~t~5:Partes do capiW tg

cial~ A...im· cano.,_'~i-:r;', :a . 8O~i~ade'

~c:vantar oolançoo' intermediários. tri:.
mestrais ou ;emestrais para a disi:.r~
ção d05 -lucros oipurados ..

Cláusula 12! Os casos rião' previstos no contr<lto _

cial# ,serão resolvidos de acordo com o
, .que dispôe ao Lei n$! 310B de 10 'de ja

ndro de 1919 e a Lei' ne 4726 de 13 drJ-1

julho d~ 1965.

E por estarêm àssim jUBtos e contratados, lIssinam
presente in~trumento em 06 Cs~i's) vias de igual teor c

forma, cOm <lO tel'Jtem~al'J ab~ixo. par~ os efl3'ítos ).2

gais, e de direi-to.

Os ",6cios dcclürüm por fim, n50 ostarem incureos em. n,g,

nhtt.n dos crimes prcvist~5 ~m le,i, qUe:! os iJnpl:'ç~ de
daxcrcer i1tiviClndcs:mc;rç':lntis:

s5.o Paulo# 27 de set7 mbro de 1983

. ~,

sede -social na Rua Ca.rdoso d~ Alrue1d.a•• n'. 104. 161 andar. apt. 1,62,

na Comarca da· Capital deSh,:~l'3~Jd~l::P~~~Ii"~oabrir t'lliais, ~sue~~.
Daia ou outros estabelecimentos ~m .qualq~~'.I?Arte do terrItório i.:.
cionttl. - ~~~

1?ARÁCRAFO ÚNICO - A Sociedade identlf'icar-se-á. aindR. com' a denom!

nação fantasia de IIKI5S".

cLÁuspu. 2'

A Sociedade terÁ por objetivo as AtivldAde~ abaixo "delineadas:

a). A distribuição. produção. venda. licenciam~nto de",progrrunaçà:o n2;

cional e estrangeira e, ainda, a dIvulgação de programas dé cc:u."'à

ter educativo, cultural. histórico, lnrormativ6. recreativo, di

vulga"tivo, not~iários, de lazer, de esportes, lnr~til, t'lnan_

celro. ent,re outros~ promovendo ao mesmo tempo, marketlng. a pu

blicidade comercial. para sàtisf~er os encargos da empre:;;a

sua ncee~sária. llxpansão de acordo com o q,ue dl~pÇie o artigo 3~do

Decreto n~ 52.795 de 31 de outubro de 1963 e" "nas limites', :fixa

dos e f"ormas ~stabelecidas em legislação e~pecit'lca..

b) AluF.u~1 de reC:,eptores ee:peclficamente "desenhadas e projetados p!!

ra recepção' de' sinais geradoa.

André
·/J"/',/.~Â

Gi~ d~margO D~eYfuss

»J~J...h..;~".O
M.:\rizilda ]\rchrmjo

cLÁUSULA 3 1

A Socie9ade poderá participar de outr;as 8oe1edade~ como SÓCiR, quo

t1~ta ou acionista.

CLÁUSULA 41

A duração da sociedade será por tellpO lndeter.inado e iniciará SUGO

atiVidades de imedia.to.

RAoIl;l KISS LIMITADA.

C.G.C•.!l.~4~~~:J~~i~24

'Pelo presente ln5trU~f':nto, os ,abaixo aaBlnado•• ANDRÉ GILBERTO DE

CAMARGO DREYFUSS 8. HÀRIZILDA AReHANJO, ún!COB sócios da. Soc1edo.dc

pÓr q~ot.,~ 'de reOpO~Sabl~ldade11.itada, RÁDIO XISS LIMITADA.. con

t'0l"lr!e ,Contrato SoCial Àrqulvado na Junta ~rclal do Estadc de são

,P~lo!,.sob n- 35.20S:282.369 ea 07.10.. 198~, re801vea de p~eno e co

'mtJn ~cordo o que 88 segue:'

cLÁUSULA 51

"' H if·!::··~·::::
O capital ~oc!.al será de CZ$2:000:ÔOO:OÔ' idOi••1.lhõ~s de cruzadas),

dividi~Q em 2.000,.000 (do!s ml1hõ!lts) de qo.o-~!U, no valor de CZ$l 00

(um cruzado). cada uma. lntelruent.e" .ub~6r~';o'pelos Sócias da ~e
guinte :f"orma:

1-lIndré 'Gilb~rto de ?amargo Dre~ss, subscreve i.ooo.oco(um milhão)

de quotas, no valor tot~ de ·CZS1.000.000,OO(WIl 1lt1l~ão de cru:;ados};

2-Marl7:llda ArchanJo, lSubacreve 1.000.0Q0 (UIl allhãeh, de Quotas, no

va).or total de CZ$1.000.00Ó,OO (~.ilhão de cM.1zad~.).

OA~!lócios realizam nelSte at?, e-. .lIOeda corrente no Pl;la, 'a parcela

c.o-ne~~ondentc a 50% (cinquen,ta pcrctlnto) do c.pl~al subscrito, na

impOrtancla de CZ$1'"OOO.OOO,oo C...uhio de cnaZadOs) e. obrighm-~e

,a 1ntegra,lizar os restantes 5(1,C: (cJnquenta porcento), .te.bH _li; di

nheIro, no valor' tOtal de CZSl .. OOO,OOO,OO(u. .uhio d~ 'Cn1zadoa), no

prazo máxima de 60 (secacnta) .dias.

S Primeiro - A·.re~ponsabHld.de doll .ócio. quot1at~ ,na forma do ar_

tigo 2 1-""in f'in.- do Decreto nt 3.708 de ta de Jandro

de 1.919; rIca expre'aaalZH!lnte Ulllltada .. IllIportância do

eapl tal aoci~l.

I!, Alterar a denollinaçÃo soctal ,de RÁDIO pSS LIllI.TADA. para XISS

" 'l'~~~COMUNICAÇÕES LIMI:fAD"., _,.a ~lnaçio r~taala oe "SADIO

K,ISSH, para "KISS.;

ti. Retificar o endere-Ço da iede ~1iti.. que no êeJJ'ltrato constou co

, iIo:, Ru-: CÀrdol!lo de AI_Ida, 'ae 7Q4. -6' ~" conjunto 162, pa-=-

·ra':.~u. car~oao de Al.."ida, nt 7o.,"1~t:~"..ptt 162, nest.e'l

Capital~

I;I:l:.Incluir, n?"contrato sõct~. _ cláuàulas 13~; '1411 e 151 , adia:l

te", reprod~Zld" ,na cõnaOl1.s.;io aqui 'aprovllda;" .

Quotistas QUO~u

Ahdré Gilberto de

Camargo, Dreyi'uss 10000.000

Marizllda Archanjo 1.000.000

':otal 2.000.00:0

Val0Z:

C?'Sl.000.000,oo

CZ$1. 000,000.00

CZS2.000.000.00

IV.' Em, decorrê:,c1. de!ls~ del1beraç~., resolvem os quotlstos'consg

l.i:dar a contrato social, que p_•• a viao.rar c~m a seguin~e rc

,dação:

"contrato·SoclAl d': xrss -TELECOMUNICAÇÕES LIMI'l'ADA.,

cLÁUSULA 11

A Soel~dade é par q~ota~ .de r~.pon,!;a.bl1icii!l.de limitada e. gh~ará -sob

la denomlnac;ão social de K~SS 'l'ELECQ!ll:UNIblaçÕESLIHI'1'AD~1~\I~r9S\.i!I

crJ.USULA. 61

A gerência da soc;1edsde ••rá, exerc1da por amboa o••ócio•• o.1m co

'110 O uso da denominR~ão aocial. da f'Orlla a I'cau1r:

f Primeiro - Para f!nlIar 'contratos ea geral~~l].t(tve~)iléstl-_

mos" titUlo!, d~;CffdJ.~?".:~,?e?Ue~,ll'1;qUeroutra.~
cumentoe, eeJWIi·t!II!I'Q4e.na1:ureza ;f'ore.lll, que envolvAJI

r esponl!lab1l1c!ade da .oc1ed",,~,··far_s.,_ànecessária

uclnatura ,de a1Ilboa ::lI!: 8óci~á;::toc2&Via, na au.êncl.

d~stell, pQd~rão outorgar mandato "quel8 Que perm811e-
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ce:r. não havendo nece::ul1dade de que seja através de

:l.nstnwento público, bastAndO, para tanto, o lnstrL:.:nea

1:0 partioular.

, Segundo _ Para a 'prátioa de atos de simples rotIna. no toeante a

expedição de correspondência. recibos e endossos de

c.heques para depóalto em oontl113 bancD.rlaO da sociedade

será. necessária apenas a assinatura individual de qual

quer dOR sóelo8.

i ~erceiro - Na constituição de procuradores em nome da socIedade

deve::-ão:"os respectivos instrumentos eSI'eci!'lcar os 3.

tos que poderão ecr praticados. além de terem prazo de

valIdade determlnadol5~

f Quarto - É express&mcnte vedado o emprego da dcnomina~;'o social

em f'ianças. avais. aceItes, endossos ou outros documc!l

.tos. que não constituam atos de Interesse parn.' a saci!,

dade ou que importem em, mera 11beralidacl!, ~

CÚUSULA. 71

Os sócIos fIcam dispensados d. caução e. a titulo d.e "pro laborc"

terão direito a uma retIrada mensal, lixada de comum acordÓ.a qual

.erÁ levada a. conta de de.spesaa aero.1s.

cLAUSULA .81

J;m caso de mor~e. incapac1dadl!. exclusão ou retirada de um doa Só

olos. a sociedade não se dissolvera. Ocorr~ndo um desses eventos

OIS havftres do Bóeio morto, lnc,.pacf.t3,do. ~klU!ct""'lou r~ante. ~P"

calculados com b·ase no úl tiir;o :,'bàÜüiçcl"l:e'Vlln~pela soeiedade e' glf'

rão pagoa em 36 (trinta. e seni) parcclàs iguais. mensais e sucessivas

""acreseidas de correçÃo monetÁria.. de aco'rdô: com a VAt'laçÃo das Obr1g.!

ÇÕ08 do TeGouro Nacional (OTN· a);" além 'ifos"Juroll iegds~

clJ.USULA SI'

A sociedade !lI!! .compromete .. obllcrvar 'COIII r1Ket....,;1.1B. decretos. r,!t

aul~~nto. e quaiaquor dec1ll6.1S do Min1.tério dai Comun1caç9cs. rer.

rentes a ,leg1&laçRO de rad.loditusio Donora e de serviços espaciai. e.

aeral, incluindo de sona.

nlJ.uSULA 101

crJ.USULA 15'

00 :~dminlstradorjl)s deverão ser brael1elros naton e it. investidura nos

Carg~8 Mlnente poderá :corr,,;' depolf1 d~ terem sido aprovados peio M::'-'

~hterio das Comuntoaçocl!I."

Elege-se o t'oro desta Comarca. para dirimir QualBquer controvérsias

que possam ~urglr ireste lnatrumeflto•.

E por ~8tareDl jUl'Jtos e contratados. A,ssinam o.prosente :tnstrumcQto em

0:3 Etrês) ViAS de igual teor e forma. com as teatelJlunhas abal.Xtl. para

os 't:feitoi'l de direito.

São.pa:eIO.,6 de,.novembro de 1988

~'S@~
~~T~:DREYFUSS

IlARIZILDA. A1ICHAHJO

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

'1) TRANSMISSOR: .

1.1 - Fabricante; BANDEIRANTES ELETROUICA

1.2' _ ~ipo/Model0.i FM: - loaDA

Homologação 0493/87

2) SISTEMA IRRADIANTE:

2.1 - Fabricante; 'l'EEL - TELE-ELETRBuICA LTDA.

2.2 - Tipo/Modelo: BEGP - 2L

A 8ocied8.de n;o potlerá cxecutar. serviçoa. nem deter concessões

permhlsôell de radiodifUl'~Ão sonora e de .erviçoA espeçlals deeons

p.la, além. dos 11m!tes previsto. pelo artigo 12. do Decreto-Lei n

236 d. 28 de fevereiro de 1.9&7.

cLÁuSULA. 111

1:. 31 de dezembro de cada :M.O. será levantado um. baianço geral do

tiyo • pas&1vO, sendo apurados d. lucros ou preju!zo8. oa qUA1s, ••

rão repartidos ou l5uportadog pelos .ócios na' proporção de suas quotas

partes do capital lJocla1~ ÂlUlim como. poderÁ. a sociedade levantar b~

lanços ~ntermedlárloB. trimestrais ou Bcmestrais. para d18tribulc;i~o

doa lUcr08 apurados.

são Paulo. 7 de outubro de 1988.

"1"J~'j9~
KARIZILDA ARCHANJO

Diretora

P'M ENl:iRGrA Di;

~~USS
Diretot'

.cLÁUSULA. ·121

Os cuo. não previstoa no (::ontrato aocial, serâó resolvidos de acordo

cota o que dispõe _ Le! n. 3.:708 de 10 de Janeiro de 1:.919 e .. Lei n t

4.726 d. 13 de 'julho üe 1.965.
ANTWIO BADIH CHEHIN

- CONTRATO SOCIAL - 190651

crJ.~SULA 13'

Aa quotas ou ações representativas' 40 ·capItal social' são ipal1enáveis

• lricaucionáveia a el'ltrnngeiro& ou pesQoas.'jur!d1caa.

CÚUSULA 14'

Nenhuma AI teracão c"on-tratual ou estatutárIa pod~rÁ ser realizadg 5<>m

a prév1-a autorl;".cão do Ministério d.. Comunicacõea.

BrllDileiro, casado, enlJenhe1ro~ resi.dente e dOJ!'.iciliado
n~ cidade de. são Paulo, Capital. "a' A~ameda Jaü n9 ,161
oI1pto 31, portador da cêdula· de :IdentJ.dade RG ~9

2. 652. 267-SSP/sP e do CPF/MF ~cb 1\9,029.24"6.178-04;

RICARDO CATE8 CURY

~rasile!ro, casado, engenhQ!ro, res1dcn'te c domicil:f.ado
na cidade de são Paulo, Capital·, 50" Rua nalf;azar da Vei

gl1 n9 52 - apto 81, ,port/;,Gor da C&d!Jla do Ídentidãd;
RG nÇ> 3.445.020-SSP/SP e do CPF/HF no9 4S9.~27.238·-72:
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Bratlilelro, casa.do, omprcs5.r10, r~idcntê. l! domicil:Lado

lliA cldaq,e de ·são Paulo, Capital, aã AlaTJleda Campinas n9

925 - apto :31, portador da' Cédula ê.e Id~ntidade 'RG n9

4.251.189-SSP/SP c do CPF/MP sob n9 .516.0;15.508-971

JOS~ ANTctlIO PEREIRA CONSTANTINO

Srasileiro, solteiro, maior de 21 .mos t administrador I

de enç>reslls, residente e domiciliado na c:i.dadê de são

Paulo, Capital, ã. .Alameda Joaquim E~gênio de Lima.1617,

.4? andar, port~d.or da~la de Idcntid·<::.dc n n.~•••••••
9.944.'580-SSPjS,P e do' CPF~.F SO:> n9 023.27.3.508;26;

EUAS SAM1'.P-A NETO

T~ Socied?de se compromete a manter em seu qUOldro de Funcicn~rio.!l um n§

tlerc rnínitno de dois terços àe emprê:gados brasile"irps na~os.

CLt\USOL1I. NOMA

A..SociC'dade não po~erá c).:ocutar c;~);'V~ nmn dete'J:' concessões ou permiB,

.oes de ri\(Uodlí;usao sonora no pa~s,/ ';119ID dos limites fixados no artigo

12 do .Dec:ceto-t.el nQ ,236, de 28 de feverel.ro de 1. 967.

o Capital Social é de Cz$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzados), r.2,

presentado por 6.000."000 (seis milhões) de cotas, no valor, cada urna,de

C2$ 1,00 (hum cru:zado), e l'lub~critas pelos sóc:ios .da forma que se segue:

.---_.._-------------------------------------------_...-------------------

§·OIUCO:- ·De. acordo com o artigo 29 uin fine" do Decreto n9 3 ..708, do

10 de janeir~ de 1.919, cada cotista se responsabiliza pela

totalidade do capital Social. .

~rasileiro, cas~do, engenh~iro, résidentf'l: e domic~
na cidade de são Pauio, Capital, ã Rua Bu.eno Br3l\dão ·n9

282' - arto 6J., portador da ~édula de Identidade 'RG n9

1.5S4.964-SS.I?jsp ti do CPF/Mr ~oh n.'" 3~2~ 738. 768-87;

entre si~ e na :melhor fO:rnlll do

direi to, Sociedade Cornércial por
mtaa d~ responsabl lidade. limi t!!,

da. cujos negéçios ~cr5o regidos

pelas cláusulas e condições ~ s.!,

bar·:

COTISTAS

ANTO~IO" BADIH CHEHIN

RtCAP.DO CATEB CUR:[

NAGIB ZMTAR Ul'.KHLOUF

Jos:g MITDN'IO PERJURA CONST1INTrnO 

Et.n_S SlJ'fARA NETO

TOTAIS:-

N'ã' COTAS

1.992.000

1.002.000

1. 002. 000

l. 002. 0.00

1. DO?. 000

6.9°0.000

VAT..oR C?$

c.Z~ 1.992.0Cl0 1 00

CZ$ LOD2.000,00

Cz$ 1. 002.000,00

cz$ l.002.000,OÕ

Cz$ 1.002.-00:0,00

Cz$ 6.000.000,00

~USUL1\. :PRIMEIRA

A So~iedade denominar-sc-ã FM ENERGIA DE MATXO LTDl., o terá como final!

dade a e:.cecUl;§.o dos serviços de r!',diodifUf'lã'J !"onora em geraJ., quer ' d;

onda media, frequôncia modulada, sons c l~agens . (televisão), onda curta

e. andl!: t~opical, J1Ierllante autorização' prévia· do M1:histedo ·das· Comunica

çóes,· na forma (.I", Lei c da lcgitlh.ção vigcnto.

~USULA SEGUNDA

Os .ob.jetivog expressos, da Sociedade.de acôrdo com·o artigo 39 do fDecr.!t

t:o n9 52.795, de 31 de outubro de 1,96.3, que instii;.uiu o ReguliiJT\e!nto

OOS Serviços de Radiodifusão, serão a divulgação de ,programas de car.§.
,tÃr educativo, cultural, informativo e recreativo, ·,proID?vendO, ao mesmo

'tempo. a publicidade corneroia~pua a sup~rti:l.çãQ dos enc<:lrgos dll. omp:t:",!

Rll e a sua necessftrla expan~ão.

A .ede ft :fôro dll Soc:l::edade têm como endereço a cidll.d~ çe são Paulo,Cap,!

tall à Alamed3 S~tos nl? 70S - conj(S1r

CL1.USULA nUl\RTA

Ao Sociedadi1!J é constitui da para ter vigên«?ia.por prazo indeterminado, ê

suas atividades ter30 inicio a partir da data em que o Hinistério das

Comunicaçoos deferir o ato de outorga da concessão ou permissão em seu

nome. se necelJsário for ao SUi:l. di~~oluç5.o, serão observados os disposit,!

vos da Lei.

C~VSVLA QUINTA

A Socicttlado 88 co~1'01llI8to. per !:eus Diretores e Sócios, 1). não e.fetuar
nenhuma Alteração contratual, sem a prévia autorização do Ministério-

das Comunioações, após haver a ontid~de recebido concõt:5ão ou permi~aão

para E1)(Ei\cutar l'lerv!ço de radi';difusão. '

CL1i.OSULlI. SEXTA

~ cotas representativas do Capital Social, em sua tot~lidaae. pertenc~

rio, sem.pre, a brasll~iros, e são inttli~náveio 12 :lncaUCionâvcis' direta

ou indiretamente, a estrangeiros e pes5o~5 jurr~icas.

~TJSJ)LA !=i~TrMA

A Sociedade se obri'1a a observo!:lr,. com o rigor quo ne irnpõa, as ~is, DE.

entoa, RBgulmnantos, Portarias ê quaisquer deci.!';ões ou despachos emana

dos do Ministério dllS Comunicações o~ de seus dsmrls órgãos subordin~
do•• vigentlis ·ou a Vi.gi·r, fi' rfllfe:rentes ã legislaçli.o de radiodifusão êm

q.r... '

C!JtUSULA. D~Cnfll-PRIMEIP-A

A integraliz~çao ào Capital Social será efetivada' ám mOBda corrente na

.01onal pelos !;ÔCiOD, a ~aba~:

a. 10% (dez por cento), ou sejam, Cz$ 600.000,00 (seiscentas mil cruza
do~) ( nesta ato; e -

,b. 90% (noventa por cento), ou t:ej;;un, CZ$ 'S.400.00q,oo • (cinco .rrl.lhÕcs C:

quatrocentos mil cruzados), corno integralização total do Capi tal So

eiaI, em atõ 24 (V1n~,e quatro) meses d~ data d~ assinatura do pr;
sente Ccntrato Social.

'CL1i.USUL.i\ Dl:'lCW1\-SEGONDA

i15 ~ot~s são individu<!I.i-!'; em ~clação ã s,~'ade que, p'ara cada d~
-~a'J, só reconhece! um proprietário. ~~= ....I

CU.USUL1\ D~Ct.M1\-'l"ERCElRA

A Sociedade será administrada pelo sócio ANTONIO BADIR CHEHIN, nas fun

ções de DIRETOR-GERENTE, cobendo-lho todos os poderes de a~'nistraç'ã-;;
leg~'l1 e a sua representaç~o em Juizo ou fora dele, comPitindo-lhe ~?da
a <Õ'lssinatura de todos os papéis, títuloz e docult~ntos relativos as g-Ql'i,

tões sociais e co~erciais da empresa, pelo que Jhe ê dispensada a pr0.f

taç5.o, de caução.

§ 'ONICO:- Os admir:istradores serão brasilêlros· nato1i e sua investidura

nos c~gcs, após baver <:l entidade recebido ocnce::;"'ã1t ou pc.!

missão para e~ecutar serviço de radiodifusão, sonente poder,).

ocorrer, depois de terem sido aprovadcs pelo Ministé:ri.o d.:l!1

comunicaçãcs.

CL.~USULh D~cnm.-OUARTA

o Diretor terá corno remWleraçào Illensal a qUqntia fixada Ctn cOMlln,até os

limites das deõ.uçoos fiscais pXê\'istas na legislação d~ In:posto de !tea
. d~, .que" será levada à conta de do,spesas ge'rais.

~L];.USlJLi\ ÔgCIHA-QUIN't'A

o uso da .denominação sociai, nos termos da Cláusu·la ·Décima-Terceira des

te Instrumento, é VCd~do em fianç,as, avais e outros atos de favor cstr;

:hOS a~g :J.nter~ss~s da Sociecdi:1de,' ficando. os tliret.oxes, ni:l. hipótese d:
~::~açao dos.ta ClausUla, pE>ssoalmen;te responsãveis pelos atos praticA

CL1i.uSULA DlO'!CIMA-SEY.TA.

As cotas sociais não poderão ser cedidas a terceiros estronhos 50 SOei!!,

dadA sem o cons~nt1manto expresso dos demais' sócios, e da au:torizacão

previa do Ministério das Comunic~lI;:ões, nos te:ouos do cstlPuia~o na C~á..!:!.
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nula Quinta àeste Contrato Social, e para esse fim, o sócio - retirante

deverã comunicar a sua :tcsoluçilo a entidade. Em qualquer eventualidade

'os' !lÓCi05 remane.scentes terão, sempre, a preferência na aquisição das

,cota's dt? sóciO-:rct1rMto.

Fale.cendo um dos sócios ou se tornando interdito, a Sociedade nio ·se

dissolvarã, prosseguindo com 05 remanescentes, cabendo ao!; herdeiros (lU

representantes legais do sócio falecido ou interdj~to, o Capital e os

luc:ros apw:;adoSl no último Balanço Geral. 1I.nual, ou em novo Balanço es!?!.

clalmcntc levantado 5'S ocorrido· o falecimento ou intcrdiç'5.o d~poi.s da

seis meses da data da aprovação do Balanço Geral Anual. Os haveres I li!,

sim apu:J:'ados, serão pagOG Cf? 20 {vinte) pa:r:ccl.:\.l::, 'iguaiS ~ suc~ssi\'a!l,I

a Primeira a ser pi'l.ga 06 (seis) meses após a data da aprovação dos ci
tlldos haveres. O Capital Social ser5.rcduzii:lo proporCionalmente, , nunca

infe:::ioJ: aos . limites fixados pela Resolução n9 21/63, do então Conte.l,

publicada nofD1Lãrio Oficial ~a. União de 2,4 de janeiro'de 1.964.. Se, c,!l

trl<ltanto, desejare:m os herdelr'os ou representantes legais, do sócib f~

lecido ou inb:!rdito, ,continuarem na Sociedade, dcvorão designar quem os
;representará na Socledade no lugar do sócio falecido ou intardito, cujo

nome ,se.t'ã levado à ap;reciação do H1n1sta:rio das com1;Ulicações c. tend~
dele a sua aprovar;';;lo prévia, poderá integra:J; O Quadro Social, do, que

advirã, necesoari.amente. a ~lteração do presente' _cont~ato Soci.~l 11 o
'seu consequente arquivamento na Junta cqTl}6r,cial do Estado de São Paulo.

cr.Jiusur~i\ ngcntA-O!TAVA. '

Os lu~ros apurados' em Balanço Ce:t'i'll .Anual serão distribuido:,> entre os

sócios proporc:l,onalmente ao número de cotas de que. são detentor!2s, de

pOis d~ dedu~ida, p:reliI:dnaxmente~ a 1r.rportSncia correspondente a 5;-

(clndo' por ce:nto). dos lucros lIquidos parà a CDn5~ituiç~o de um Fundo

de r8$a:rva 1~g1'11 a.té qu~ atinja li 201 (vinto por cento) do capital sg

clal.
~:r.:;;.;>!o~:,~::~.:~~' :~
/0.0..... "."".,,,..,., -.
IoUoI.u«IT-...·r....""'•
...."''-1o'סI .. .0..._ ......

cr.J\USULA VIGt::SI~ol:A

A 31' de dezembro de cada ano levMtar-se-Â 'um B~l"Pço Ge~a1 Anual das
1lt1'vid~dIllS da ·ernprc:a. O Balanço Geral Anual levará a assi~ae.úra de t~
doe 05 s6cios e será acorrpanhado do, ex.trato da cont.a de Lucros 8-, Pêrdas.

'. ÓNICO:" Se' acus~dos forem prejuizos os Msmos serão suportí!ldos pelos I
Bõcio~ em partes proporcionais ao número de, cotas ds; cada UJll.

CVAUSULA VIG)';lSIMA-l'RIMElRA ,

Fica eleito, désde já, com renúncia a qualquer outro, por mais prlvil~1

giado que sej,a, o fõra da sede da Sociedade parã dirimir quaisquer di!.)
ardios que, eventua1Jne.ntC!, venham li !>urgix ent;r:e as partes contratantes

CL.!USUL.rt V!G.eS rMA-SF.Gn~DA

QB CllSQS omissos: neste Contrato Socia~ serão regidos PCJ.OD dispositivos

do Decreto n9 3.708, d~ la 'de janeiro de 1.919 li cuja fi:el Clbservâncial

COmo das demais cláusulas deste compromisso, ae obrigam Diretores e S.2'

Cios.

AN~XO IV

ÇIilUSOLA VIG'f:SIMA-T8R.CF':IRA

0.. sócios declaram que não estão incurso eJ"l nenhum dos crimes previstos

_ Lei que 00 i,mpeçam de exercer atividades mercantis.;.

,1 - ~lW1SHJ:SSOa

1.1 - !'~rlcante; TELAVO Ind. C!l Com. Equip. pJ Telecom. l..tda

1.2 - Tipo, e/ou ~delo: tmFM 250 A

a - SISTEMA ~RI<l\DIANTE

,. 1tlI'l'CNXO BlIDIR C1IBHIN

Diutor-Gerente

2.1 - Pabrlcantê: MM'RA Ind. o com. AntcnM L1:dt!.

2.2 - tipo e/op. modal01 IUltena de EM 2 elementos,

(do!lta)
08 de outubro de 1988.são Paulo

(local)

E, por estarem justos a c0t'!:tratados.a.!i

.inam o pres@nte Contrato Social em 03...

(três) Viq.s de igual teor' ~ forma, na
presença das te.stemunhas da Lei.

são Paulq, Da àe outubJ:a "de 1..988.
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FM ENERGIA DE MATÃO LTDA, declara que se cCf!Promete a elab,2

rar sua 'programação de informativos, educacionais e ao vivo, bem como

a publicidade comercial e o serviço noticioso de forma a contribuir

para o desenvolvimento da Nação, através do aperfeiçoamento integral

do homem brasileiro, observando entre outros, os seguintes critérios:

Preferência a temas, autores e intérpretes nacionais, a

fim de incentivar a criatividade do homem brasileiro e o

desenvolvimento das empresas produtoras nacionais, com a

consequente ampliação do mercado de trabalho ligado a to

das as atividades artísticas;

respeito 'às diferenciações regionais- da cuitura b~as~lei

~a, procurando relacioná-las em seu próprio contexto;

manutenção de elevado sentido ético, moral e cívico;

fidedignidade da informação, e observância, napublicid~

de, de princípios éticos indispensáveis ã proteçã~do p§

blico e do consumidor.

A pro~ramaçao deverá atender às estipulações do Regulamento

dos Serviços de Radiodifusão, assim como dos artigos 11 e 16 §§ 19 e

29 do Decret~Lei n9 236, ue 28 de fevereiro de 1.967, e das Normas

aprovadas pela PortarIa Me n9 55, de 25 de janeiro de 1.974.

são Paulo, 08 de outubro de 1988.

(h .a~
A~~~CH;;IN •

Dli.retor-Gerente·

Setembro de 1989

MENSAGEMN~471,DE 1989
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jeremoabo,

ERtado da Bahia".

(DO PODER EXECUTIVO) Brasílii!., ffiIl 30 de agosto de 1999.

~"~LI • '-'""',

Subínete à. consideração do Congresso llacional o ato\~i~:~~.j:i'.Iga c,:nces

"';;(0 J. FÁDTO VAT"E no VJl.SA-BIjRRTS L'I'lJA l?ar8 m:plori31t!~a70 de ]0

(dez) anos, sem direito do oxclusividade, 5m:viço d~ radiodifu!lão ~O!"l~

ca em anda mfdia, na cidaDe de JC'rmn~abo, !::stado da Bahia.

{h3 çr~IS5üES DE CIl'LT<;CIlI E TEOlCiLQG!lI., CO/1T.mICAÇÃO E: lNFOrtR~TrCÀ; B DE

COUSTlTUTÇM E JUSTIÇA E REDAÇ1iO)"

EXCELEN'l'!SSIHOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL ~

Nos termos do artigo 49, inciso X~I, combinado

com S lQ do artiogo 223, da Cónsti1!uiçã.o. Federal, tenho a.

honra de, submeter ã apreciação do Congresso Nac.i;onal,

acompanhado de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de

Estado das Comunicacões, .o. ato conzt3-nte do' Decreto nQ

99.069, de 18. de agos~o de 1999, publicado no Diário ~ficial

da união do dia 21 40 agosto de' 1989. que ·outorga concessão

ã RAnIO VALE DO VASA-BARRIS LTDA para I'!xplorar, pelo prazo de

10 (dez) anos, sem direito de exclusividad~. serviço de

Excelenth.simo ~enhor Pre!"liõente da Replibllca,

De conformidade com as atribuiç5es lcgnis c J:!,
qplarM'-ntares comctj.dae D. este H.in1stêrio. determinei <:l pUblica
ção do, Edital n9 213/88, com vistas à implantação de uma e,!;t~

çao. de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jerett;c~
lia, Estado da Bahia.
2. No prazo estlilielecldo pela lei, acorreu apen<l.s
a R1tDIO VALE DO VASA-BARRIS "LIMITADA.

3. Os 6rgãos componentes deste Ministério concluI
'ram no sentido de que. sob os aspecto!> técnico e juridic:o. a
entidade proponente satisfez as exigências do 'Edital e /lOS r~

~isi tos di). . legislaçã.o espeC'Ífiça de radiodifusão.
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cação.

4. Nessas condições, ã vista da entidad~ que
h~ili,tou ã execução elo serviço oójeto do edi tal (quadro ane
XO), tenho l!l honra_de submeter o assW1to a Vossa Excclênc1a-;
~ra f1ns d~ deci'9ao, nos termos do artigo 16 e seus p,,!-râgra

ã~~ad~~~~~:~ton~;l~~~;~Çâ:~~ ~~~~f~g~; ~~;5~ ~edal~g

tl~:~~~~oft~eg~9~~~:ct·N~~~~~1~'~:u;o~~:l~~sp;~1;~:fO a~~~
eeiro, do artigo 223, da Constituição. -

Renovo a Vossa Excelêncfa roous protestos do_i. p"rofundo respeito. -

c.er.to n' 98.069 • de 18 d. agosto lH"1QfS9

OUtorga concessão' i ~DIO VALE DO VASA-~S LIMITAm, para explorar
_,"",iço de radiodifusilo sanar... em onda media, na cidade de Jcremoabo,
&atado da Bahia.

O Presidente de. Re-públlca,
uaanélo das atribuições qu~ lhe confElrem o llrtigo 84, item IV, da Cons
't1tulçao, e o artigo 251 do Regulamento dos Serviçor: de Rad10difusão-;
Airovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 191J3, com a r@da
çao dada pelo Decreto n9 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vi.ta o que consta do Processo Me n9 29000.006529/88, (Edital n9 2731
ae), decreta;

Art. 19 - Fica outorgada concessão ã R1iDIO VALE 00 vn5A-BAR

~s.~~~~t~~da~~~aD:~~~~a~~ ~~~oa~~~~ãgeG;~o~:e~ ~~:'~dra~i~:i~~
dAde de JêrêJl):IlWO, Estado da Bahia. . 

Parágrafo único - A conce!lsão ora outorgada rcqer-ac-i pelo
C6di.qo Brasileiro de Telecomunicações, leia Subscqt'1cntes, regularnen
to... obrigações assumidas pela outorgada em sua propocta. -

Art. 29 - Esta concecaio somente produzirá efeitos legaia
.ap6. deliberação do Congre6.l'la Nacional, na forma do artigo 2~3, pará
qrafo terceiro, da constituição. -

Art. 39 - o contrato decorrente desta concessão deverá !ler
. aa.inado dentro de 6D (ses$enta) dias, a contar da data de publicação
da deliberação de que trata o a.rtigo anterior, sob pena. de r;e tornar
n\1.lo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 40: - Este Decreto entra em vigor na data de SUa publ!

Empre9<iríal Metropolitano. Quadra C Lote 7 - Av. f1dQiilhaes Neto
Bairro Pltubil, onde seu!'! reDn,:sent"antes leQ815 deverão entrc~ar SUi3::!
propóstas.

Braail la-DF, 02 de setembro de 1988.

"t0fJl~LO rIr. j'"

Me - DI~Nl'CL

DIRr:;TOHIA m·:Gl (lNAI. DO llGNl'[L r:M SALrADOR

Sr::çi\o DE MD!CIDrrtlSÃO

SETOR ·,mHtórco
PROCESSO N9 .':9iJO!J.OOrS.529/88

JUNTOS: 29Z0?OOl.IJJ2/.'J8

ASSUlJTO: Edital n'l ~/...!!?-

EMENTA:

convocd\,Eío de intcrCS8éldos na c){ccu-v5o c

cxplor.:J.ç<i.ü du serviço J.~ l:"n~iodi.fut:.3:-_~

roa em IJ'"lda rr;édi.a n.J cicl.<Jdc "J",'-'R",··",,,,~,,,.,,,,,,, _

Est,1uO da Bahia

1\0 chi1m.:lrlo do Edit.J.l acorreram ~s seguintes úntid2..

des:

11.) RÃlJIO VALE' CO V.4SA-BARlUS LTD,1

B) ~ _

cl -----------

Dl -----f: --------

Se 30 d. _gosto

.xcelent.tssimo Senhor Primeiro Secretário:

de 1989

Ante o t.'~"PO<lto~ '·l..l1,;!.UW:CiJ que '1 aJJ]IO '/ArE !Xl "lA:JA-BAflRIS [;l'D'!4 pl'~

pon~."tc (tni(,!Q~ f"1;i:..'Í '1"'"ta à·otlt<-'l"ij'1 d'jeto '1'0 Edital, 1'19 2/3/8'3.

l::V-!.·i-u1·l1,-Y!m.'.~ qual p1""P'_'t:CrJti' ,::pY\:Io·,~·ntou <2 ;]t1<1 dC.'óIJ':dlta-;ir..' cn (Jrd,'m~

t~st,l' é~ na~ ~::'l..,:~~:::,;~:,d~o<1r,.~,~~~~:~~~:.t::g:~:';~"'~f-TÕeG r.a n~ama.

Sal.vcdor 'li!. dL:-:1~",""}""'{' ·b l,:WS.

- ~L~'ll;i'f""J. Y~f
/ A Q~;i~~t;:~: ~:l~f~~: Re"

'2'anho li. honra de .ncllIll.inhar a essa Secretaria a

~n.age1ft do !:xcelentIssiJno Senhor ~Z'esidcn~e da Re,;públi.ca,

acompanhada de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro .dfl! .Es

t.ado dali COIllunicaçõe., na qual submete à apreciação do Con

qr•••o Nacional o ato con.tante do Decreto nO 9·8.0~9, de 18
da ago&1:o dI! 1989, que ,"outorga concessão'ã RADro VALE DO VA

SA-BARRIS L'rDA para explorar, pelo prazo de lD. (dez) anol'!,

.... direito de exclusividade, serviço de radiodifusio sonora

_ onda WJ.fidia, na cidade de Jeremoabo, Estado· da Bahia-.

Aproveite 11 oportunidade para renOVAr a .voilsa :Ex

celência prot..to. d. ol.vada ••tUm;;;;saOáO•.

RONALDO COS'l'A COUTO
Ministro Chefe do Gabinete Civil

A Sua Excelincia o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DO. PriIM!iro Secretário da Ciulara doa Deputados
lIRASILXA (DF)

EDITAL NQ 273· IB8-GM

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICACOES. tendo em vista o
disposto no artl00 1'2 do Decreto n2 70.~6B. de 18 de maio d~ 1972. -c
df! acordo com as normas estabeleCIda:;! no Reoulamcnto dos Bel"Vlço:;; de
Radiodifusão cm vioJor. "torna público que. tranl:lcol"rldo!:; 15 (qtxa.rcntcl. e
cinco) dioD, contüdolJ do dI,] aeÔulnt~ ao da publicação.de!!t€: Edlt.;!l no
DiáriO Oficial da União. estanl recebendo pelo prazQ' de 15 (QUln::e)
diao. prOpO!ltaD para a execução e exploração ,de servIço de
radiodlfuBão oonOl·~. com aa cl1l'"actcrístic<1c c conõi5õcE que se rlCÇluem:

Encaminho o pri="'sent.:: pl"Oce",co (Editat n9 :J?J/80J e oeu apena0 ã lJivi:.

visão de Radiodifusão, para Pl'OS3ellU/;nento.

E'M t? l do de':,:cP:1Jr.o de t!..l88.

Me - DENTEL

PROCESSO NÇ! 29.007-u01Dnj88

SQnhar Secret~:rio-Geral,

l\SSTJUTO: Trata o pre~ente prDce.<;.<;<o do Edital n9 273/88,

para outorga do serviço de radiodifusão- Sonora t:!ffi onda

tnédia, na cidade de Jerernoabo, Estado da Bcllia.

ES'l'UDO

SIN~T.T.CO: No 'prazo estipulado-, acorreu dO chamado' ape-

nas a entidade Rãdio Vale do Valsa-Barris Ltdü.

O processo foi examinado peld Diretoria Regi.2

nat ao DENTE L em Salvador (despacho de fls. 22 e 113/38).

e pela Divisão de Radiodifusão deste .Departamento Info!

mação RhD n9 11/89), constCltando:-sQ que a entid<J.do su

pramencionada atendeu aos pr.essupcstas ~ EditaL

CONCLUSÃO: P.nte o ey.postd, está.o procl:!sso 'tô'm condições

de ~C:: apreciado ?elQ~ Exm9 Súnhor Presidente da Repú

blica.

"'ti. dem:til'l condições deste Edital fa.:Zcm parti0, do. prOCQs:Jo que
lhe dllu oriQllt1ll e encontra0-De ~ disl,:)oai.çiio doa. lntere::JSados na
DiE'etorlól RCQional do DENtEL. em Salvl1dor-BA, ::li tuada no Centro

1. Serviço
2. Local
3. Freqüênci ...
4. Pot(!,ncld :Oiurna

Noturna
5. Sistema irrddiilnte

5.1 a1 tunl dil Torre
fi. Capi. till I:IinlI:lo p.xioido
7. lIorário de funcloni'lmento

ONDA I1!WIA
Jeremoaba-BA
1400 kH-z

1 kW
0.25 kW
Oni:!:~eclon",-l

0%'0 .
20a (duzent"s) MI1R
Il boi. tado

Dra5Llia, Á~ de l~.(,{) de 1989

RO)~ERTO BLOIS 4"IONTES DE SOUZAúí Diretor-Geral do DENl'EL

, ~-
llfi, ~ (Ji ...~ m,";·b..,..•

Plntor-a""l do fj;~~L
Su~,tlluto
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R1\.DTO VAU': DO VASA-BAIUl,TS I,'T'DA

CONTRATO soeI JI.L

IJELQISl".HARIA DE OLIVA DAHTAS, br.õ1sil~it<l, c.:lsüdõ!,

profl..'ssora, residente e domlcil.iddi.1 il Rua l\crlsio

Cruz nQ OS, Bairro Sdlgado Filho, na cj,clade de Ara

caju, [la Estado de sergipe, portt:dora da cédula d;'

i,dontid<Jdc n9 19l531/SE, expedida ' pela. Secretaria

de Segurança Pública/SE, insc:tt1t<'1. no Cada.:;tro de

~CGSOClS Física.::; do Ministe;rio dd, Fazenda 50;;' nl?

08~Bln65/?O, Jos:E: DE CARVl\LHO DMITAS, brasileiro,

caGado, comerciante, residente e. domici 1:I,..'Ido li Rua

Dr. J05P. Gonçalves de> sá nl? 95. na cidade de Jere

moabo, no Estado da 3i3hia, porf:ador da cédula d:

identidade n9 2654S/PE, ~~pedi';a pela Secretaria

d? Seguranç~ Pública, - Instituto de Identifi.c2'.ção

FE, inscrito no Cadastro de· P'=1SS0d.O:: F!sicas do Hi

ni~tério da Fazendêl sob n9 01)368785/68, e MARI~

LOCIA DE CARVALHO DAN'?1I.S. bra&iletra, colteira, Te'.

bL!liã,. residente e -domiailiad.:l à Rua Ab,je,n Afcms~
n9 23, n.:l. cidade de Jeoremoabo, no Ektado da Bahia,

portadora rla· -cédula d{;l identidade n'?~ 796211. expe

dida pelo Instituto de Identificação', Pedro Melo:

BAr inscrita no Cadastro de P~ssoüs Físicas do Mi

nü:tério da. Fazend~ zob n? D474H505/1D, tem, e;:
tre si, justo e contratado uma sociedado por cotas.

de _rt:'spom::abilidadc 111 tada,'"que a,e regerá pelas

~lauau13a c condições seguintes:

~ - 1\ Sociedade girará sob J. razão social ~R:\D10 VALE DO

VASA.-EARRIS LIMTTADA", cem sede na cidade de Jcrcm,?f::.

bo, no Estado da Bahia. ã Rua Abdon Afonso nQ 23, sob

a Ci"lt:ilcteristic<:l de. sociedad'J por cotnS de respons!;l_

bilidade. lirnitada, constituída de <:lcordo com o riecr=.

to n9.3.708, de 10 de janeiro de 1919, e dA conf0f.

midade com ta lcgislü.ção que rege os serviços de ra

diodifusão.

CúÂUSULA II - 1\ Sociedade tem por objeto a c~ecução dp- serviços de~

rad50dif~sêio de quaisquer mqdalidades, em quaisquer

localidades do País desde que para tanto o Governo

Federal lhe outorgue conoessões ou permissões, pode,!!

do, paralelamente, explorar a propaqand", comercial.

PAR1i.GAAFO 1 - A execução dos serviços, a q~le se' refere esta Clltsu

la, obedecerá, sempre, a ~egislação ezp~cífica qU~
reger a radiodifusão, visando a fIns cívicos, educ,ê;.

cion<:l1s I patrióticos e recreativos.

PAR1.GRAFO 2 - Para a consecução de seus- objetivos,. a Soci'lldade pod~

rã instalar estações radi.Od'ifusoras, abrir e fechar

sucursõ:lis. filiais e escritórios, em quaizquer lOCill!.

,dades do País.

·cLAUSULA TIl - O cal?ital social é de Cz$ 1.500•• 000,OO,,:,<hU!rl milhão e

quinhentos mil cruz'ldosl, representa,do !?or 15.000

(quinze mi.l) cotas( no valor 'de Cz$ 100,00 (cem cr~

zados) cada umÜ., e assim subscritas p'cIOS ;31Cios:

- o sócio HELOISA Ml\.RIA DE OLIVA DANTAS ~o[!'L 14.400

(quator7.l!. mil e quatrocentas) cotas, no valor t2,

tal do CZ$ l.140.000,00 (hw,n 'milhão, qU'iLtroccntos

ta quarent: mil cruzado:;;) ; '. I,,~

- o sócio JOSt: DE CARVAr~HQ DANTAS, com 300 (treze!!

tas) cot~s, no valor total de Cz$ 30.000,00 (tr5.!!.

ta mil cruzadOs); /

- o sóciO ~RIA LOCrA DE: CARVALHO nAiJTAs( com 300

(tre~enta,<:;} cotas, no valor total de Cz$ 30.000,00

(trinta mii cr~ados).

PAR].GRAFO 1 - Cada sócio integraliza 50% (cinqucnta por cento) do 1:2

tal de seu capltal social, neste ato, em mocdll 'corren

1:0 nacional, c os restantes 50% (cinquenta por omtol

em 6 (seis) prestaçõe!:, vencendo-se a primeira 30 (tri!!.
t<:l) dias a contar da data em que o Governo 0tltorgal- li.
Soch.'dade, 'concessão ou permissão parCl. Zl execução de

iIUalquer moda lidado de serviço do radiodifUE;ão, Q

del1t'lis, no meSl!',Q dia do!': Ir,esc:s sub.::cquentc$.

PAAAGAAFO 2 - ]I. responsabilidade de cadi:l. sócio é limitada até o va

10r total do cdpital social.

I?l\RÂGR1\FO 3 - 1\5, cotas reprei6~ntativas do capital soci.al $ão indivi

SfVe.:I.5 e, par~ cada uma delas, a Sociedade reéonhece

apenas um único propriRtárj.o.

cLAUSUSll. IV' - ri vroda.do o ingresso na SocJ.edade, ãs pessoas jur.ídi

cac e cfltrangelros, n",la podenJo se.r admi tid<::s só

peszoas bri3~ilciras.

~ - As cotas reprcsentõ:ltiv<'.s do 'cdp1.tal são intransferi

'leis, inal:h:mávt)i5 e ino::<.tucionHveü3· a estrilngej.ros ou

ti. pest;03S j'.1r!dic<ilt;', dependendo qUalquer alteração ,i
contril~uill de préVia anuência do. ór.gão c.:Jl'Ilpetcnte dO:

C-ovPTno Federal.

CL~USUT,_ll, VI - A duraçilo da Sociedade! ú por prazo indute!:"rLinaào,

observando-se, quando de sua dissolução, or:; prec.,,2.,

tos d<'. lei especIfica.

~~ - Ocorrondo a hipótese de qual~uer sócio 'desuj.:tr tr·:.tn8

ferir i:l. 4C1.lidüdC 'ou p<:'lrte de suas" cotaz, tcr3.o !?rs
ferêncin absoluta, para sua aql1isd.ç~o, 05 rJel'kl.ls GIJ

cios, aos quais o Dócio intC2:m;r;.:ld,? de:vcrá comunicar,

por escrito, a sua Intenção.

PARÂGR1I.F'O , - O sócio interezsado em transferir $UCl.$ cot·::!s d'~ver[jl
concedt;r aos demais, um prazo nunca inferior. a 60 (~GC:

senta) dias para adquir{-las. -

~GRAFO 2 - Caso mais de um sócio desejar adquirir cotas, w. ilq'tl,i

sição serâ feita por eles na proporçfio dirota das co

tas que já possuiren.

CI~~USULA VIl r - Ocon:endo o falecirr.ento de qualquer sócio, a Soei.!::,

dack n50 se dissolVerá, procedendo-se, então, a,

balanço geral e pagando-se aos herdeiros e l::lUCC'S,'50

rcs do sÕpi.a falecido, 1:), valor d~ seu cc!pi tal s:;

clal, 't::onziderando-se Ol!; débitos e cl!'éditos ou-e po~

sua na Sociedade, bem ~omo, o lucro ou prajuIzo 0P.!:!

rado até o úH,inio dia do mês, que tiv,er. ocorrido o
falecimento. .

PA~GFAFO ONICO - Em caso de 5:mpedimêntO legal de . qualquor sócio,

aplicar-se-â 'O' disposto nesta Cláusula.

cLÂUSULA IX - A' Sociedade será adndnistraüa por um S~ciO- gerente,

ao .qual são conferidos õ:lrnplos' poderes para praticar

todos os atos normàis .de gerencla e administração,

na üe{esa dos inte~e~s~dos da sociedade, em juizo (;

fora dele, sendo vedado o uso ,da ..:::azllo gocial I:'!m n~

gôdos e5tra~hos à sociedade. bem 'como c ával, fia!!

ça ou garantia eill favor de tercei,~'os.

PAAAGRl\l:'O 1 - A Sociedade só se obriga com a 'assi~atura do sócio - gR

rente..

PARJiGRl\FO 2 - O sócio-gerente scr5. zempre brasileiro nato, e a

investidura no cargo, som.enof::e, pod~rá ocorrer após h~

ver sido aprovada pé10 órgão competente do Governo' F:!':,

deral.

PARJl.GAAFÜ 3 - A responsabilidade e L\ ori~mtação.intelec'Cual e admi

nistrü.tiva da Sociedade caberá, somente, a. brasileIros

natos.

PAR!l.GMFO -1 - A Sociedade poder5. fazer-se representar, também

juízo e fora dele, por procurador ou procuradores

quais terão os poderes fixados nos respectivos lnstr~

~entos de mandato; sempre que a lei o exigir, confo!::

me sejam os poderes outorgados, o procurador, ou pr2

curadores, deverão ter seUs nomes previamente apiov~

dos p~lo 6rgao competente do Gove-rno Federal.

I?AR1i.GMFO 5 - O quadro do pessoal será constituido, no Mínimo, de

dois terços de trabalhadores brasileiros.

~ - Fico. investido no cargo de .sócio-gerl:lnte, o sócio

JosJ;; DE CARVALHO DANTAS,' dispensado dr; caução.

CL1i.USULA XI - 1\ t!tulo de "pro-labore", o sócio-gere~te poderá r'E,

tirar, mensalmente, uma import~ncia a ser fixada tIo

comum a.cordo entre oc sócios, a qual serd lcvaJa,

débito da conta de Despesas Gerais •.

CL1i.uSULA. XI~ - O ano social coincide com o ::mo civil. Mualrnl!!nte,

no dia 31 de dezembro, será levantado um balanço g~

ral pil.r", a apuração doz resultados do exorçício1 os·

lucros ou pr-=juízos s!'.!~ão divididos, ou ~uportndos,

pelos sócios, na proporção direta das cotas que po~

suirem, ou ficarão escrituradas em titulo próprio da

S::'ciedade, ,conforme ficar resolvido na oportunidade,

de comum acordo entre os sócios.

PARÂGRAFO CN'l:CO - Poderão .ser levantados balanços inf;ercalares doro

ncgôciol:; sociai~, 'em qualquer él?oca do ano, permi

tindo apurações de. lucros para iJns de capital!,

zação, ou de distx:;ibuiçào antec_ipada de result~

do.

CLAUSULA XII.I - Fic<:\. eleito o Foro.da comarca de Jcremoabo, no E!
tado da Bahia, para a solução de qualquer p(lndência

oriunda do prpsente contratO. com. exprcst:.:\ renúncia

de qualquer outro.

E, por ,estarem em tudo justos e contr<lta.dos, t'.OdOB

os séicios declaram qUE:! não estão incurr;on em nCnhlL'fl

dos crimes previstos em lei, que lhel"õ irnre~e..\1 d~

exercer atiVJ.dades rncrc.3ntil, e assinam o. presente

instru[J1.ento c, 4 (quatro) vias, para um tlÔ efeito,

iunt.a!lente com as duas testemunhas abaixo nome...das
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c <:I.sslnadas. Cad<:l. 'lia t{)ID 04 (guatz;o) íolh..l5 datil~

grafddi:\.s de mn só lado.

Jexemoabo, 6 à€'. outubro dti 1988.

,/

;i'S.J'..:~ .lL":" ,k (I'.:., (~LQ,.
HELOISA MARIA D:::: OT~lVA DANTA'3

)0)./ ~;'a~t!~~-"4b*;--
JOSr: DE CARVALHO DANTAS

~~~~~k~.
'MARIA LOCrA DE CARVALHO D';T~~'

Uso da Razão Social~

RAOIO VALE, DO VASA-BARRIS LTDA.

< l'l C (g,'/r!,'/'t~__
JOS~ DE CA~vALH DANTAS

RÂDII3~ALE Da Vl\.SA-BARRIS LTDl\

EDITAL NQ 273/88

OH - JEREMDABO (B!»

DEI10NSTRAÇii.O DE RECURSOS TP.CNICD.'>

1 .• 'rRJ\lISMISSOR

1.1 _ Pnbrioontc: "ELVITEC - Indústria Eletrônic8 Ltda"
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2. No pra::o C!ütwl21ccida pela lei, acorre'J:Ol!l as GC
guintes entluades~ -

Rfi.nlo SOCIEDADE DE CEFES LTQA.,
MDtO ALVORADA DE RIALMA LTDA.,
Rti.DtO DIFt'SOAA SÃO PATRtCIO LTDA.,
RAmo CIDADE DE: CEP-ES LTDf<.. e
TV CANAL 9 - SOM E lMAGEH DA COMt'"NICll.ÇÃO LTDA.

3.. Subrn~tido o a.t;sunf:o ªo exame dos õrgãos comp~
tC:ntcs deste Minlt'lterio, as canclusoQs fornm no sentido de que,
sob os aspectos tê:cnlco e jurldlco, as entidades proponentes
aatisftzer.arn às eXigência!'; do Edital e ao" r9g;uis.itos da legi!!,
lação especIfica de radiodifusão.

... Nessas condições, ã vista das entidades que se

~~~l~:~~m~ (6~~~~od:n:~~~m~n~~~c~ç:~s~t~e~v;Í~v~~te~~n~~d:~~
ção do Vossa Excelência, encarecendo se di~e de env1ar <3.0 Con
gresso Ni:lclonal a anexa portaria de permissão. O ato de autor
9'2- somente virá a produzir s@us efeitos le~ais após del1bcrã
c;ao do Congresso Nacional, na forma do paragrafo terceiro, dõ
artigo 223, da Constituição.

mais profoodo ~~7:Z;:Zoiali:p~
t?/Y7IW/V W?,eL,i :ZM<:J )

l'\JBLlCAOO NO 0.0, OE-ilJ.E.-fIO.&1.

Portarlan." 132.dê15d., agosto d.,ge9

1.2 _ Tipo e/ou Iaodelo: 333 (Boll'.olognç5.o 0239/87)

~ - SISTEMA TRR1\DIANTE

2.1 _ Fabric<'Iute-: "STP - 60c:iedZldo Técni'=8 Paulista Ltda"

2.2 - Tipo c/ou medeIo: 35-1

Jerernoabo, os de outubro de 1988.

p.R1úJIO vALE ~O VASA-BARRIS LTDi",

i';:::~:6~~

MENSAGEM N9 473, DE 1989
(DO PODER EXECUTNO)

submete a consiàet"a.çào do CongresEo Nacional o ato quI" outorga pi?r

miMíiD à »DIO DJF!.lSOAASAo PATRÍCIO L'ID.!\ para elCplol::ar, pelo pt:"320 de

10 (<1ez) <me,s, .;::em direito de exdusividooR, 84t:'Jiço de mdioaifusâo 8.9

nora -~1" [ceqai>ncia lu.x1ulada, IH cioao& clt: Ceres, E$tZldo oe Goiás.

o Ministro de Estado das
Comunicações, ur;nndo das atriliuiçõcrz que l'he conferem. o artigo 19 do
o;;!creto n'i' 10.568, de 18 de mala de 1972, e o artigo 32.do RegulAlne!!,

ã~. g67,s~~vi~odedja~:f~~dà;u~~g3,c~mt~n~;d:~5~i~~~aop~~~ ~~~~~;O .d~
Processo Me n9 29000.010128/85, (Ed1.t<:l.1 n? 117/85), resolve:

I - Outorgar permissãe ã RADIO DIFUSQRA SÃO PATR1cIO LTOA••
para explorar, pelo prazo d!! 10 (dez], anos, s..:m direi.to de exelusiv!
dade, serviço de radi.odifusao sonora em. frcqüencia modulada, na cid!!,
de de Ceres, Estado de Goiás ..

11 - A permls~iio ora outorgada reqer-se=1i pele. Código Bras!
l~iro àe Telecoml1nicaçoE'~, leis subseqüentes, regulamentos e obr19E;
,,:ões assumiaas pela Quto:rgada e~ sua proposta.

IJ.:I - Esta psrrnissão somente produzirá efeitos J.egais ~ após
deliberação do Congrcl;>sg Nacional, na forma do artigo 223, paragrafo
terceiro, da constitU:l.çao.

IV - 'Esta Portaria e~tra em vigor na data de sua publ1cação.

(k8 (.'()ofISSÔES DE CI~lCIA. E TI':CNOLOGIA, cr.JMUtUCIl.Ç1íO E rNFQW1ÂTIC1l: E DE

\XR!3'I'IWIÇXO E JUSTIÇA E REDu;Aol.

axCIUNTlsSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Avirlo nO 534- SAP ~

Em 3Q de

Excelentíssir.lo Senhor Primeiro Secretário:

agosto de 1989

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com S lQ do artigo 223, da Constituição Federa.l, tc~ho a.
honra de submlô'!ter ã ap-reciacão do Congresso Nacional,

acompanhado de Exposição de Motivos ào Senhor 'Ministro de

Efttado àaa Comunicaçéas, o ato constante da Portaria nQ 132,

de 15 de agosto de 1989. publicado no Diário Oficial da União

do dia 17 de agosto de. 1939, que "outorga permissão ã RADIO

DIFUSDRJ\. SÃO PATRIcIO LTDA paJ;a explorar, pelo prazo de 10

(dez) anos, sem diJ:eitQ de. exclusividade, serviço de

radiodifusão sonot'.:l em freqüência modulada, na cidade de

Ceres, Estado de Goiás".

Brasília, em 30 de agosto de 1989.

,ru.;'!

Tenho a honra de encaminhar a essa Sec:retaria a

Mensagem do Exc:e.lentíssirno Senhor Presidente da República,

acompanhada de Exposição rIs Motivos do' Senhor Ministro de E:s

tado das CORlunicac;:õ~s, na qual submete à I1preciacãa do Con

q~sso Naci.(Inal o ato constante do, Portaria nO 132, de 15 d~
agonto de 1989, que ·outorga permissão a RADIO DU'USDRA slo

PATRlcIO LTDA para .xplorar, pelo prazo de la (dez) anos, Sen'\

dir.it:o d••XCluDividade., serviço de radio4J.;fu.;o .onora', em

freqtllncla ~ul"dll, na .cidadA_ de Cer•• , ••tado a. aoU.· ..
Aproveito a opo%tunidade para r.novf .. Vo.... Ex"

c.llncia prote.tos d.e elevada estima e conRider çio.·

_..A'7

RON1\L~O
Ministro Chefe do Gabinete Civil

l\ Sua Excelencill o Senho%"
hputado LUIZ HENRIQUE
DO.. Primeiro Ser:retário da Câmara doa Deputado.
)MStLIA(DF)

EDI'Í'ÂL N9 117. IBS-GM

Eltce.lent!,l;5irno, SenhOr pr(:sidcnte da República.

De conformidade com <15 atribuições legais e re
gularoentareB cometidas a este Ministério. determinei a ~ubHc!:
ção do Edital n9 117/85, cnm vist:<:l.!; ã implantnç3.o de uma esta
ção de r;]diodifusão &ono~() em freqüencia modulada, na cidade'
de Ceres, Estado de Goiiit:.

~eeblmento de p:topostas para a execução ~ exploração -de: serviço de .:ta
ã1odi~sio sonora em freqtlêncla lIloduladil., na cidade de Ceres, Estado dê
Gol.&o.

O Mln.istro' de Estado das Comunicações, tendo em vista o dis
o po.to no ,artigo J.9 d,o Decreto n9 70.568, de 18 da maio de 1972. e. de.

acordo com as normas est.,belecidas no Regulanentb dos Serviços de Radio
difusio sm vlgor, tomi;!: público que, transcorridos 45 ·(guaJ:entq e ciã
co) dlàs,'.contados do. dla seguinte ao da puhlicaç20 deste Editã,l no Di~
x10 Oficial da União, estará recebendo pelo prazo de 15' (quln~~) ~-;
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propoatns ·para a exeeução e e)..'Ploras:ão de serviço de raõlod:lfusão sonS!.
ra, com as .características e condiçoes que se sequem:

-i. Sorvi.ço ; EREQtJ~NCrA MODULADA
2. Local :. Ceras - GO
3. Cõnal :. 210 (lOl,9 MHz)
4. Classe : C
5. Capital mIninto exigido :. ·100 (cer.:t) MVR
6. Horário de funcionamento:' Ilimitado

~ demais condições d!ô!st.e Edital íazem parte do processo que
lhe" deu ~orJ.gem "e encontram-se ã disposição dos intiú:es~ada5 na Direto
ria~gió.nal do DENTEL.em Goiãnia - GO, situadA. na Rua 13, n9 61S'- sf;"
ter eeatEt, onde seus repre::;entantes legais deverão entregar SU<lS propos
tu. -

I - LOCAL DE E;NTREGA DAS PROPOSTAS

As. ~t'Itj.dades !nteres~<ldas na execução do serviÇ"~ de
r.dlodlf'usio, inC'1üs1ve aquela::. que jã poszuem em tlndamerito :;::.eài

aoa do abertura de edital, deverão, por seu r~presentante . 1C~i;l,1~

aprellent:ttr suas propostas, duranb! o horârio de! expediente, '.:~ Di

retoria Régiona! do· VENTE!. em Goiânia,lJi.t.uada na Rua T:t'(:;t(.t~ n? B;S

11 - DOCUt-IENTQS

3) a responsabilid.:Jde e a oril:!ntação int!:.

lectual c adminü;trati;.ra da empresa caburão

somente a brasileiros natos;

4) as ações represlnrt-ftivas do r:i.!pital s2

eial serão nom1nativas l quando for o caso de 82

cicdades anônimas.

b) apresentar os seguintes dDcmt'.entos:

1} prova d~ nacionalidadC! de todos os aàmi

niztradorc:; ou sócio:; (cóp1a da certidã.o de n:a~

cimento parti os solteiros; CÔl?iCl. dll ccrtid50 de

casarr.ento para os casüdoG; Cô!?1,) da. certidão de

cõ1Zümcnto, com rc::;pectiva averbaç:io, para os du~'..

quitadcs ou separildos judicialmente ou divorcif!

dose cópia da certidã.o de c~gam[!nto ou de õbI_l:o

do cônjuge. para OH viúvos};

2): prova de estarem e," dia com .:lS SUl'lZ obr.!
gtlções, referentes 30 serviço Militar, de todos
os administradores e sócias,

3) 'pro'1a de estarelOl em dia com oS su..-..s cbri
gações relacionadas com a Justiça Eleitoral, de
todes os ,)dI:linist.radores e sôciân;

4) relação nominal dos' acionistas. com 0'3

respect:ivos n~Meros dt'.! .:>çõc~, p",r'" o C.:lSO de em
presas confitit111das fiob e fo·rma de socledild~ün2
nima;

5 - Relaçõo ~ual de ,Informaçoos Soci<'lis
(RAI'S), CClIJIO prov. de curnprimohto d,'! lf';gislaçlio tro'\balhi,stil rere!:"'!;:!

t.o ã observância da proporcionalidtide de br<'l!õileiros na ~MFrr:tS;:l;

6 -·provi:!. da quitação com os tr1.butos f!::.
deraia, çXot;:to quando se tratar de micrceml?rf:lsas;

As propostas, contendo o endereço para corres~':;:;.d,§!!.

c1À da entidade, dpver50 vir acomp.:mh<:ld<ls dos dO~1J:;:er,::'os a s.<',;:;ui r
djscrimin.,dos:

n1caçÕl!s;

OI1SEPV;,Ç"O :

Os doeumentos enurnf2cadm; nos i tf:ns O; I} f,

nno prccisaâío zcr apresentado;) p~lw-:; cn

tidades que niio executiJ..rn serviço de r<1
dlodifus5o.

I - Declnrllç50 flnnada pelos adrnini::;t:!:~

dor:es de que:

2 - atos com;tituti\'o:; e cVcnt:Jais ~lte~:;..;5~:;·

com aS,respoct.ivas cé)!::?rOVdçõe:: de ,lrtJuivü;;'l(:nto ou -reg15tro:-3 re

partiçno cO;T.?~tente;

a) não pcs5ui a entidade autcri-zação pa
ra explorar o me,.:;mo tipo de serviço no município onde B€! p:ce!:end>.1 in~
ta1ar a estação e qUe não excederá os limi_tes fixados no artigo L:
do Dec:reto-~ei nQ 236, de 20 de fevereiro de 1967. C<3!.iO venha a ser

contcrnplad3 ,com a outorga;

OBSERVAÇÃO:

no cont..rat.c ou estat_uto soc'bl (:c·.·;::,ril cnns~ar :::':'3:;:;2

sitivo deo1ariimdo exprcssa."cntc quc:

1) - as cotas ou ações re?rcs;:.nttof.iVa5 do =<l~='

tal social são inaliBnáveis e incll~..::::5.::>:l~

veit> .a estrangeiros ou pessoas juricl:.::~$;

2) - nenhuma alteração d!mt.ratual ou eS'::~":~t.§.

ria podsrá Sll:J:;" .realizada sem a an~::-ia

~do f'lini~tério qas Comunicações;

3) ~":os admin.istri:1Í1ores di'! entí.dadc !Hl':rão ~=a.<;!.

l.eiro5 natos e a sua investidura no :.~go

Gomente poderá ocorrer apÓS hL:i'Jerem $iõ

aprovados pelo Mini..steric d~5 Comuni.~~s-

b) nenhum sócio J~ o quadro ~;o~-~~

r.1o da outra executDntc do mesmo tipo de serviço de radiodii~

são; no município ond~ se pretende instalar a estação, nl!m de

outra.s t;!mpresa9 de rtlàiarE'fusllO, em municípios di'VF.'rsos, em €'~

C@:sso .:lOS limites fixados no ,;l,rtigo 12 do Dccreto-L'1i fi'>' 236,

de 28 de feve.reirD de 1967, cilHO a pretendente vcnh.:> il ser COE

templüdn (XIm a outorga.

S - relação das concessões e perm!<':lc>es

que a entidade detém para executar serviço de radiodifusão, bem

~!"O os editais de que participe, constando Do!; numeras dos tr.c~

IiÓs. quandD for o caso (ou apresentar decJ.aração de que niío é
executante de: servi.ço de radjodifusão e./ou não pilctlcipc> de n~

nhwa edital);

c -.;.. Documentos relativo!; a cada administra

2 - Ftcb.!3 dQ Cadastramento - Fonnu l-ª

rio DUT - 148 - llprovada pela Portôr.1.a nEl1TEL n? 2. Q42/82, alt~

rada. pela Portaria DENTEL n'? 2.145/8i, cm J (três) vias, p<3ra

oa 9~cios -que .detém 51 (cinco po~ cento) , ou mais, das cotas ou

lÇÕes reprcsentâtivL:1s do ciJp1ti:ll" sodal.

1 ~ prova de condição :de brastlellrJ, f~.!:.

ta mediante ccrtidtlD de nascimento_ ou cas<1ml'!!nto, certt fic"ldo c18

z:eservista, tI-tulb de eleitor, cartei;ra profissional ou de idcQ

tidade .. C?n. compro\""mte de nllturalizaç~o, ou dI'! rf'!:conhccimcnto

de igualdade de. direitos civis l para os portugueses;

9 - relação õos dirigcntc~ e d05 .::;êcio3

qu~ p21-rticlprnn de out-ras l'õ'ntirlades concess~ol1drias ou pCJ:"missi2

nárias de scrvi.ços de radiodifusão, const;mdo os nomes d.:-ssas

entidades, 03 tipos de serviços, as; localidades, onde ar; cy.e~

tmtl l 1l.ssim como OZ nUmeros dos C!ditais de! gu(>- porventura p.arti

clp.M\;

cotistnB - Documentos relativo:> 1:1 cada

ou ilcioni!i;t a:

lIS ent'idades que, para re-gistri:lr ou arqulvQr

setll atos constitutivos, necessitem de 'autori

zaç50 do Canse.lho de Segu-cançiJ Nacicnôll, d;

verão providenciar previamente esta autoriza

çâo, at.ravés do OENTEL, bem como o c6nseqt'm;;

te registro ou arquiv:amento dos atos constit~

tivos f antes da data prevista para entre1)a d;
. proposta.

085ERV1tÇi\O NQ 1 ;

3 - prova dt!; que depasi tou em banco', ou

em 'outra- instituiçno finõmce.ira, no mínimo, SOi Ccinqlkmta por

cento) do valor co~respondente ao cap1t<ll exigido para O empr,!.

endirnento.

4 - comprov<lnte de qUe obteve assent{rnen

to prévio do Co;5elho ~e Segurança Nacional, se a ~edf.! do muntcÍ

pio; objeto do f;dltal, estiver localizado na Faixa de Fronte1r3;

NOTA: NoS estatutos· de f1Jnda~deve~'ê6n~

dispositivos relatiVO!::, apenl'ls. aos itens 2
• 3,

OBSERVAÇÃO NO;> 2 ;

As entidades que, p~la prinaLr;a vez, prete-n

dam executar servi;o de radiodifusão na paix;

de Fronteira. de acordo com o Do:ocreto n'?

81.064 .. de /.6 de agosto de 1980, dcver.io:

a] fnzer constar dos seus estatutos ou

contratos sociais que:

1) o capital social l na sua tDtalld.a&!. pCE.

tcnccrã :;:;empre a pessoas físicas brasileiras.

2) o quadro do pcs:;oal gerá sempre consti

tU!do l 210 menos, de dois terços da trZilialhl'ld:
re5 brasileiro!::; -

1-:- prova d~ condição dê brasileiro n~

to. mediante certidão de nascimento ou CLlsa1l\ento, ct!rt1fLcado

de reservista, ':!tul0 de lJI'lcitor, carteira profis':õional ou de

identidade ;'

2 - certidão dos CoJrtórios: Distribuidores:
., -

clv8is. e Cr1minail;; e do de Protostos de Títulos, dos locais de

reaidência nos últir.tos 5 (cinco) anos, bem 'asslm das localidi,-des

OIlde 'e)ter<;:am, ou hajam exercído, no mesmo período, ativldolde.!l

econÔll'lipl1!l1

3 - prova de cumprimento das obrjg<.lçõ,::s

eleitorais, 1Ill?diante cf?rtidão fornecida pela. J'U1'ltf.çi'l Eleitoral;

" - decl<'lração Clssinaà21 pe-los dlrlgent.~s,

de que:
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a) não parti cipam da direção de outra

entidade execut.ante do mesmo tipo de !;c:rviço de radiodiIusão no

munic!pia onde se pretende, lnstalar a sstação, nem de -outra:::; Ctn

pre_as de radiodif~são,. em munic!pios di\-ersos, em excesso ao;

limit."'. fixados "no artigo 12 do ·D~creto-Lei n9 236. de 28 àc ie

veniro de :1967'. caso a proponentl! venho2l a ser contemplac1<1 
a outorga;

b) n50 est50 r.o ,exercido' de mandato

eletivo que !.hes assegure. irr.t:nidade parla:T.entar. nem exercem C<lE

go de supervisão ou 2,gzeGsora::Ic"nto na Adrr.fn1!'ltrilçào lJública, Jo

qual decorra foro cr;p('ciil].

5: - Ficha da ca.dastr<mlcnto - -r:ormuliirio

cwr - ~~5 - ,1j.>ro·.·.H:!<.; :;clD'rortll~ia DE:';TEL r.9 2.01;2/82, alterada

p9Ja Por~,'H'ia n9 ;2.-H~/a2. err. ·tt'05 f3) vias.

úbS:l;;RVAÇÃ0 m 1 :

Os: ('k_CI.:i:r,'-'n!.O:i ,~ q:J~ se ;refereM os i ~02~';;

1 e 5 acilT,o.; r,hc pIc·cü:... r.ào ~cr ~'prc.:;er.t~

dos pelos dirigentes que intogrmn o qu~

dro societ5.rio dll entirlade.. uma vez que

a. aprcsentõlljiío do!; inesnos, será feit.a ate.!!

dcodo aos ítens 1 p 2 da letra "B".

OBSERVAÇÃO N9 2

Todos os documentos, COJI uceção dos que

t.enham valiuade predet~nrlnad~ e dos CO!!!

prov~nt€'s de nac.t.onalldad~, deverão

flrmados, expedidos ou revalidados em d.!

ta não superior ti 60 {ses:sent_a) dlas, ~

terlor à õata de.>. sua .apresentaçdo.

IH - DE:MON5Tiuu;Ão DE RECURSOS Tf.:oncos

A demonstração dos xC,cursos técnicos a que

se refere o n9 5 ôo i tem I do .l1xtigo 14 do .Rcgul<Ullento dos Sc.!

viços de Radiodifusão, com a redação d<1da pelo Decreto n9'

91.837/85, deverá ser feita. mediante indicação di3s cüractêr!st!

cas do transrni5sor e do sisternn. irrildli:lDte que a entidade pretc,!!

de utili~a.r nas su",s insta.laçõel!l, comp~eendendo: fabricante, t!

po e modelo destcs equipamentos

IV - DEIDN5TRAç1íD DOS RECURSOS FINANCE!

roll para o :E:HPREENDDlENro

l' - O capital. mínimo para o ernpreendimento

de que trata a alfnea "c·, § 19 do. artigo '11 do Regul<U!lent.o dos

Serviços 'de Radiodl.:fusão, com a re<Jação dada pelo Decreto '~9

9l.S:P/85, é calculado em função da potência do transmissor, ou,

no caso üe FM, da c),asse da estação'... col)for:me tabela abaixo f1x~

da pela Portaria Me nQ 316, ue 11 de novembro de-1985.

ESTAçõES DE r,;.mODlFUSÃO SONORA EM ONDlI ~

DIA, ONDA CURTA E ONDA TROPICAL

..1 estayõsljõ de patênéia ntl! 500 W, cxclu~.!

vc - 100 tcem) vezes o· maior valor de ~

ferência:

b) estaÇões de potcnc!a 'comprecn'dida entre

500 W, int;lus!ve, e 1 kW, inclu~ivc: - 200

(duzentas» vezea o' maior Valor de Referê,!!

CiiU

c) estaçõcs de potinc~a com;Prêendida entre

1 kH, f!lxclusive,. e 5 kW, inclusive - 5000

(quinhenta.s) vezes o mllior Valor de Rflf!.'

rência:'

d) e!i;taçõcs"de potênc.i:.l'l. compreendida entre

5 kW, .e.xclusive, 8 lO kW, inclusivQ -1000

(1d1) vezeA o maior Valor de Referência:

~) estações de potência compreendida entre

10 kH,. excll.lsivei e 2S kH'. incluSive -2500

(dua.; mil e quinhentas f vezes o ·maior V.!

ior de Referência;

f) estações de potênci~e~ndi.~nt.\~

25 ):W, eJeclusive, e 50 ktl" inclu!';ive

5000 (cincO mil) vezes O maior Valor deR!.
ferêficia;

9) es.ttlçdeS de potência supador. a 50 kW

7000 - (••te mil) va:z•• o Jllator v,uor de ~

fer.nela.

ZS'Z'AÇGES DI':: lW>IODIFqSJo SONORA EM PlmQM!!

elA JIOIkiLADJi. -, FM

aI -estações -dá... "c" - lOOlee.) vezes

Maior'Valo:r' de Referência:

l)) estações. t:;lasse tis" - 200 ~u2.entas}vazas

õ' maior Valor de Referência:

c:<} cs~açõcs classe "li" - 500 (quin"hentas)v~
zes o maior Valor de Referên:Cia;.

d) estações classe "Espec;ial" - 1000 J:mil) v!.

MS 6 maio:t Valor de Rcfexência'

ESTAÇÕES' DE RADIODIFusio DE SONS E IMAGENS.

TELEVLSÃO

a) es_tações de potência até 2 'kW, e:.tclusi'\1B

,1500 (mil ~ q~inhentas) 'vezes o maior V,2

lor de Refcxe.nci<l;

bl estações de potfinci<:l compr.cendida enkre 2

kW, incluzivc, ~ lO kh', e:<clusive - 7.500

(duas mil e ql.Únhcntas) vc<zef:.. o mi'lior V2.

IDr éic Referência;

c) CGt<tções di'! _potência compr~endidCl entre

10 kW. 'in~l~.sive, e 7.5 kW, cxclusive

5000 {cinco mil) vezes o maior Valor de

Refer~ncia;

õ} 'est.ações de ,potência ~gual ou superior a

25 kW - 75UO (setE; mil e quinhentas) vews

o lnalar Valor de Referência.

2 - Â demonst1='ação de disponibilidade de r,!

mira0_ financeiros compreende:

n} a prova de depós i \;0. em banco ou· em outra

instit:u.ição .financeira, de 50t. (cinqOenta

por' cento), no m~... (lo~ CQ~

ponaente< àCi capital e~igido para o cmpr~

endimento, estab~leçida pelo nQ 3, ~tern

I do artigo 14 do Regulamento:

b) o comprovante de que possui os recursos

a que se ;refere o nQ 6, item l, do i3rt!.

go citado, (112' forma 11 complementar o v~

ler do depósito mencioni3do no item ô'lnt~

rior,. ati;! atingir, no mínimo,'o totl:ll do

capital exigido para o crop.relmdi~~nto.

2.1. - Para os fins d~ alínea "b" do it(:!rn acima,

8~O con.side.t'"i'\dos recursos financeiros adicionais, dent.rr: outro~,
a demonstração de di5p?nibi1.iuade de crédito bancário, ou a g~

ranti~. <:Ic fin<mciamento, feitas através de documen'tos fornecidos

pelas ins ti tuições pr.;iprias ou de financiamento concedido pelo

f<lbl:icante dos equipamentos.

2.2 - Na hipótese do capit.al social de entidade

nio, cxc:cut.;;mtc do s!':rviço de radiodift;1sào"COin:c'idir com o mont<1!!

te do capi t.~l exigido para o empreendimento, fica a mesma dispen

sada dno dcmonst.raç5o dos recur.!:lo~ (inanceiros õe que tr<:.ta a. aif

nea "btl acima, desde que esteja estabelecido, nos' atos con~tltg

tlvos, 'que a integralização dos restantes 50\ Ccinqfienta por con

to) carã.' C:fet.iV~da até a data. prevista par~~ada"e~unc~n~
menm da estação.

2.3 - Sendo a proponente uma .fWldação, ex~cut~

te 'do serviço de radiÇldi:fusão ou não,. poderá" além d~ fo:rma pr,g,

vlstll nas allne.as lia'·· e "b" I. u9 2, do ·it.em VI, comp:rovar os :r'!l.
cursoo. financeiros através do extrato de sua conta. ban'cãria... dB.
mc:m,!>·traftdo.po~suir, p~lo rne:ryos, .o eqUivalente ao valor do cap!

tal mínimo ê):.ig:i.Qo p""ra o empreend:troen-to.

2 .... - na hipótese da proponente jã. executar ser

viço de radiodifusão e pretender demonstrar possuir os recursos

financeiros ~trat>ês'de %leu capit<ll social, ôeverá: .

a}" depositar, em banco ou em outra in~tltuição

f1nanceira. SOt tcinqüenta por ce-nto), .T\o ~

niioo, do valor t::Jrrc:cpondent.e ao ca1?ftal ex!

gido para ,o noVo 'ClDprecmdimcnto; •

b) jun.t~r,. 5. tm'Q pr~posta ~>tecuiJ"~e:.i:~,

ç·o, minuta de ~lterllção ,eontratual.ou e~tat!!

tlíria para- elev"gio ~ capital lIoelAI, a ser

Àumentado de _ai. o valor· nec::a..irl0 . para

completar o prflv.:l.~ para o ,,"OVO ..pre.nd!

menta, o qual deverá ser 'integralizado, até

a data' prevista para a en:l:rada em funciono!

mento da estl"lç50;

c) apl;"esenta.r ã aprovação 00' Departamento' NaciQ.

nal de ''1"QlecoJUunicaçõe~-DENTEL, no prazo

de 180 (cento e oitenta) diasi contados. da.

data ue publicação do ato de outorga. no "Di!

rio Oficial' di3 União. os, a,tó's deõorrantcrJ da

clEw~ção do capital social· de que tri3.til a

alínea "b" deste subitmn:

d) ficam dczobrigl1da~ da~ ~)Ciganci<3s--formula·da.

nas alíneus i!;, !:?e s deste subitcID, <lS ent!

d<1dcs concazslonãriiJs c/ou permi~$ion5ria$d/:l

serviço 'de r~diodifusã~.'pre-t~ndQntc~' a novo"'

~crviço que, cO::'Iprovaaal:lcnt"e. tcnh"mn C"' !'!leu

c=apital social int.egIi:!:liz'~tio-igU"Ljlcu sup~

dor ã .soma dos valorc,q. tix.i)qq;.; n',) P9F,t!1~,t.?~

Me n9 3J.6/85 para caêa·.. um de._,5eus,~ ser:v~ço.i

i'l.crascida aa"qU-"l~tia e>:i~iCI'l'pare,o novo. ,@!!!.'
prccnc.iil:onto.

:;, 70s vnlqrt!s c~t,ub~lc=iõ.~l;'nll. -rnc~cior'i;\d~ . PCJ!.

'taria, refeTc;r:-se a carla nova cence!':~ão ClU pêrnis.s:ão px;e.tendida.•

consiôC'r,fd<l ·i'"0~a'(j;,:"u:,nt.p.. (' o va}f))' ô::' ref(?r;"nC_ia",.a sur ,consiu~
rado para o cálculo. é o vigente nb. qi?cta da publicação doE.dital.

OBSERVAÇÃO N9 1:

A proponente que tenha seêe em um Estado"e pa;.

ticipe de editai em outro deverá ap~escntar m!

nuta de alteração contratu~i ou ostatut.ária, na

qual co~starã que serã aberta filial no Estado

em que irá exccut<:lr o see1fiço.
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OBSERVAÇÃO N9 2:
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Setembro de 1989,

Se a entidade particlp<.\r de maiS de W!l edital,

deVera, para cada um deD!!!>; ot'presentar a propo!,

ta de elevação de seu capital' socia1., acrcl)cida

do v~lor corresponàente ao previsto pari], aquele

empre,endimentc.

v - PROGRAMJ\Ç~O

çonsiderando o interesse nacional e a finl!l.lldade

educativa e cultural do aerviço de radiodifusão de:vAr[;lIS entid~
des que pretendem cxp~orS-lo., elaborar ~IeU:: programas l~fotmat!

vos, educatJ.vos (a'.:I:o vivo), bem como, a publlci:dl3de com~c:ütl e

o serviço noticioso, de. fornl.a a contribuir para odesenvolvimento

cid' Naç~o, através da aperfe!çaaml!nto integr-".ldo·homem brãsile!

ro, observando, el:'tre outros, 05 s8guintes critérios:

aTprcferêncin <'l temas, autores e intérpret.es

nacionais, a fim de incentivar a criatividade do homem brasildi

ro e o desenvolvimento das' 'cmpre~as produtoras na<;:ionais, coro ~

conseqGente aropliaç~o do 'mercado de trabalho ligado a todas .
atividades arttstict\s;

b) respeito 5s .õiferenciações regionais da cul

tura brasileira, proéurando relacion5.-las em seu prórpio conte~

'to;

c) manut.enç5.o d@ elev~uo sentid:l, éti.c'o, moral. e
cIVlco;

dI fidcdignidadeo da infortr;lação. observ5nc1a, na

publicidade, dQ PFinc!p1os êticos. indlspensdveis ii protcç5o do

público e ,do conswuj,dox.

A progriUlli1lião dêverã àtender às estipulaçõco do

Regulamento dos serviços de Rndic!difnsãD~ Wu:J com!,) às constantes
dos seguintes textos l.egai.o:

- 'Decreto nl? SO.9~9, 'de. 08.07.61~

- Decreto-Lei n(> 236. de ,28 .. 02.67,. art.igps 11 e

16 §§ 19 e 21?:

- Normas a~rovaCla8 pelAIl Portarias Me n9s 055,

.s. '25.-01.'4 .e 052, dê 24.03.82.

- Portaria Intebn!n:istêrial n9 56!, di 21.10.~.

AS' ~ntid;'J('les interessadas na pret:tõlç~ci do servi

90 doverão ter em ccnta que, nos termo!> do artigo 16 do l'l:egl.\l~

mento dos Serviços de Rildiodi'fusão, il <:I.utoridnde competente, ~

deferir a outorga, 1cvar5 em cons1dc.~D.ç;;:o propo!;f:l:ls que atendam

aos segl;lintBs cr'it.';rios:

a) de m0'3.ior at:cndiconto, dcvidMl~nte qunnt:i.fic~

dO em parcênt),Hll de tempo de p~grarnaç;;:o diãria, a temas, ""U1:2

ra8 e intêrpret.cz nacion<lis, respeitando as diferenciações regi!2.

na!. da 'cultura br<\sileira e pl·ocur.mdo rcl<::lcion5.-1ns I'!~ SQU pr.§.

prio conte).: to;

bl ~nclusão, na pro97'amação diária, de maior

t.empo t'lct:tinaClo a .serviço noticioso.

Por e;tas condições g~.rafs, as empresas ficam

eientes de qua, do contrato de conceSFao, ,?U da pOItariiJ d~ PC!

mis!!õão.· constar5-, c~rnD cóndiçno obrig,)tóri<1 na c!>:ecl.lção do ~crv!.
ç~, o cu:opr'i.:--,cnto do indicado 'p~1<1!': 1ntc.rcs:;;~il<1s nos item; de sua

proposta. rC'li1tiVos. aos' c::~itérios <!iqui indicados pelas 1ct.ras "n"

e .... b ...

VI - QCADRO r.:mlPLEHEI:TAR ~: PROPOSTA

A Dntidi;lde de ....ará aprCSi'nta":, em çompl:IM·ntaçâo'

D sua ,proposta, o quaà'rti éonforme o l:l~õnlo a!:;aü:o, p3ra os fins

das o'!llím~as ~, É' ~, ~( !: e' i do § g" do art1.90 16, dQ RegulaiU8B.

to dos SQrviços de Radiodifusão, com a redaçdo que lhe foi dada

pelo ~crc~o n9 91.637., de 2S de outtt!Jro de 1985.

1 .. Os dQcumemtos, devldament:e !'JtualizaclDs, dev~

'rio scr·ll.prcs~ntado5, preferencialmente, em originais le~!veis,

t'acuJtada a re'proàuç~o' fetostátic,], i1esdeque as cópias sejam 4.'2

tontlcadas e leg.IveiS.

2. TOQQs os docUll'.entos deverào ter suas folh~s

numeradas c r!JbricaQ<:Is pelo rep;esentànte legal da entidade pr9.

pónente.

J. h a~E!it;),çiio das propostas ~ão iJ!lplicana ob:r~

'fltoried""de da. outorga, podendo e;::;te Edital ser anulado, <l juízo

~ Govt!rno' Fl!!dl'!r:ü, 5cm' que as proponentes tenham direi to a qual

q'uer reclttml'lção ou ind~niltaç'5o.

... constatada,.falta ou incorreção na doçument§!

çÃO que acomPat:lhtl ti propol::t<3;. o Poder Público concederá prazo de

07 (llete1 dias ';"proponente para suprI-la ..

5. o Ministro de Estado das Comunicações reseE

va-.Il a faculd.ade de, verifi.cada a convc-niênc~a ;; havendo ·pOSg~

b1iidade técnica, outorçàr permissão a PIais de Uma propOll':;:nte

dentre lIS' que <'!tcndera."ll ,às eondiçêcl> determinadas pelo. Edital.

MC-DI!lNTEL'

DIRftORJA .JU!:GIONAL D(i DENTEL EM GOIANIA

8:l:ÇAO DE RADIODIFUSÃO

~.JURtD'ICO

PJWCJtSSo N.o 2900:).01012B/83

.J1JN'IOS: 29100.0CI0123/86;· 2!,UCO.COO127/00; 29103.COO13D/85; 29100.lXú131/00
ABSUN'J'O: m:UtaI n.0 117/ffi. 29100.0:0133/I3l3.

EMENT..,

Con~o de Interessados na execução e f!:xplon>...

;lo do Mrvlço lie radlodUusão sonora. em treqt.l~

ctn. rrod. , DA clc!ade de Ceres

, F~,.lldo 'de Goiás.

PARJDCJm SRADjDRiGNA N.o, 022/85

A) RÁlJro SCCIEDADE DE CEHEs L'mA.

B) RÁDIO' AL'\otXWlA DE RIA.r.M-\ LmA.

C) RÁDIO DIfUsoRA SÃ? PATFiCIQ LTDA.

D) RÃr,rO cm..mz DE GERES LTDA.

E} TV C'ANAJ~ 9 - SCl:'!: E IMAGm D.~ CmUNTCAÇÃo LTDA.

Ante O exposto, concluflTlCs que em !:'.cgutntes entidMtt~ "'J!.
tBo aptas à outorga objato do Edital ol! 117/85:

a) R&iío SOCiedttde de Ceres Ltda.

b} Rádio AlVOrM>l, de Rialrr.a Ltd:J..

c) Md10 Di:fUMm Soo Patrício Ltck"t.

d) Rtdio Cld&:ie ele Geres Ltda.

e) TV Canal, 9 - Sem e Imagem da COltl1rljcaçoo Ltda.

Esclarecerr.os que tcdt:t!:: tlS prvpo.'lentes forem rotlt1cOOns

para suprir falta.0; da dtx:unentação.

É o Pareçer.

~iânia. 02 de Malo de 1986.

Y~.P'
mf)ieA. G::MES PIRES

F't.a)çoo de J1sst::.!'lcorarrento Supet'iQr"

DE: ACOOOO.

À ccnS-1deraçoo do 'Sr. Diretor Regional.

Goiânia, .'02 de Maio de 1996.

C'~a 1;;1 et
CÉLIo JJki DA COsTA

Chefe da Seçoo 00 IlacHOd:i~

::::':=-~1:i!2~ ,.~.·
DUVAL OLIVEIRA BRm::D

Diretor da Diretoda':Fieglonnl do DElll'EL em Goj,,;jnil1

MC - DEN,TEL

PROCESSO Nr,> 29000.010128/85

Senho!' ·SecTe"táTio-Geral.

ASSUNTO: Trata o presente proc::c-.sso do Bditnl n Q If7/85 ,

par:l ·outorga. do serviço de radiodifusrro s(')':'I.o1'a em ír.!:.

q~ência modUlada, nn cidade de Cc1'c!> , Estado de Goiâs.

ESTUDO

SINTETICO: No'prazo est~pulado. acorrarron ao chrnnlldo ~
seguinte!> entidades:

Moro SOCIEDADE DE CERES LTDA •

RÁDIO ALVORADA DE RiALMA LTDA.

RÁDIO JHFUSORA SÃO PATRfCIO LTDA.

RÁDIO' CIDADE DE CERES LTDA.

T.V CANAL .g. - SOM E IMAGEM DA COMUNICAÇÃO LTDl\.

, o processo foi e;amin;:<do pela Diret~ri.<1 Re-

gional do 'DENTEI~ em Goifu.ia (Par~cer SRAD n 9.s 22 l;! In-

formação 11>;> 05/B6) 1 constatando-se que ns entid'ldes

sUp'ramencionadas aten.deram. aos pressltPostos do Editf.l,!.
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CONCLUSÃO: Ante o expo~to, estii o procd5~o em condições

ce te=!" submetido ao Exm~ Sr. Ministrq. .

Brasília, (p de~ de ,1986

~~ ~
RUBENS BUSSACOS

Diretor-Geral do D.ENTEL

~:~t~t~z~~~t~~ii:~~ t~i~~~' ~~~;i~;~i: ~a~~:~d~~t:~~: d~~e~~~~d~Ul)~;
Cores, estado do Goiás, pOl.'ttldor da Có~ula do IdonUéa:::lB nO 566456
Bxpadic:n pela Sccrat:Jtic do Sl)cur~nçtl Público do Estado de Goiás,
D!V~süo do ~dQntific3~ã'? c dO.C.l.C. 1'11;> 126.169.231-49, aNHOS
SOcJ.Os =luotJ.stas da Rild10 SoocJ.od:'jde de CP.I'"(Js ltdtl., com seus atos
conntittJtivos de\tidnmante tlrc.uivado na JlJol;.a Comt:rcinl do E:stedo
do Goi;n sob o 1'1'152.2,002266,,7 f por dcsPl1ShO do di;: DS/A.br/1980,
::sc~m~~n~i~~~~ ~c~~~:;~ ne~ta date A1tel'açoo Contratual nu f'Ol:' -

*I AI.JERAÇ:AC CL'...,JJl,"\TU:'L. DE' nJiDlo SDCJE:>~D[ aE l;'E~~

ti seda e foro dI! soc:iedtlde quo lna nl'l tidi'lde de C.
I'e9, (5hdo {le Goiás, .2 l'I:UQ ROdolfo ·t':Bt"tins· n>l õ;';
peasa <l s~r e~Q1lio ,pqdroS2 s/no, Contro. na
cid2ldt! d~ Cor~-.~,. :s.bd~ltiL~_ .

:i~~Q~:~;: ~ó~~~a~a~;~~~n~~ ~~~~~~~~ Sochl primi-

-A -tlociiüf.,-Ba '-~Qr3--ridmil'I sÜoiêlepoIos -sêc""Tõs-1fRIDCrO .
BflAIlOÃO R~GC, na qLJl!.!ic<ada :10 Diretor Gerente, F'it~N
CISCD rE:UCltlt..:D F'~RREIRA, na~ f'un·;õ·os (j1!1 ;)irotor
C'olllerci21, ctlbendo-lhas todos Ds E0rlttreS:1~ lldmi
nLstrsçiío legal li lIua represrmteçco em Juh:o ou dll
lc compct-i,ndo-lha !!lind'." e. aS'9inDtlJra ae tocO!! 08
pzpiÍis, titulos o d.oc:ulIlontos rf!le.tivos 6& gestões
soc:iais 11 coml!lI.'ciais da enpr9sa. conjuntamente.dis
pRnàando-lhes a prefi.ll'lç;o de cO!u;io. -

Po:ágrafo unico - OG diretores poderão rezer-SQ re
prtlf.mnh.l'" por procur8dores co., pOdere$". !le;:ei~. p3f.i
a roro e cem podeI'"!2.s p!lra negclI::!o e espr!cific89flO
dO!il elos ou operaçot?l; que pod",rDo Pl'oticnr. P~rlll 110
designação de procur<Jtlores, deveró a socil'!dt'lde ,"D
UcitaI' pré\lia O Il)(!?:NlMB nutorhaçio do ?oder Con
~Ml(a"t", ~p:9~lJnhlt'lóOf na opol'"tunlda~e" prC1l111 di
fi8csíoMàlieada do" procurBdot', que dsuore ser brlllsi
tatUI Mto.

CLÁUSULA 2':

CLÁUSULA 3ili

CLÁUSULA H;

Aii _dêl!1~h ol~lJ9ul::u:;'1I condições do CDntuto Social

~~l~~tHrdi:~~;bmt~~~~~t~:l~e~:r~~~:~~~1Jc~~·t~~:~;·
it~i5rNtld U31ériag 8 re-da~õEH'l.

',- ·:'.',1" . v.... ,.~f _eói ~~.'.iêho_F8t:1 em pufoito Dcôrdo, .111 tuéo qu.n
~jjRf!Ci~te.~n!'~tlJi1I~n~o...p~rpcu~af .fOi Jevtado, obrigcrn-aa • cu.prLrT.
a pr.:ct.~ntc Ct'llitr.)to tle nlEateçao trml;utual. D!l!linando_o n. pr.lIen
1':" I-t,! 119 'rik.....l L• .n.YIH.Jnhtltl ooaixc, em 04 (r:;untro) l.Iias d. içu.r
t~D~~oJ~~~:aêQ~~;cf;sr~~G~~t,~~2d'~G~~f2~?3 :1 rcg.tBtI'b-·ããi;-~ütwli:il1f!f

Il6l!IO SOCIEllJ.DE iÉ CEjlll~.

=5 - GQ:r,{s

02... HOECEY llMiillill'~ SI01EJRA~, "oNsile.iro, C:~5::lÕO, :En
genheiro Civi1 e Deputado Estaô:uü, residr.mte· e'

.,dornicilíi3.do à Rue T - 371 U!L2~;~727.;. na.~c~Qr;i:3.e'·· ,tie
Goiân5..?, Estado de GOíás) port~d~;' ;-"'Gé-M;" ,>,;vv
Identidade R:G·;. n~ 6l~"477,· e';~~& pei;~3ecretg
ria de Sc-gUrenge !"tíblica do E::;t~ào d~ Goiás, ilivá

são Ü~ Identiticação, e de.> C.I.C.. n Q 020·.·1+-32~'2UJ_""

4J.:;
02 - 'BRiÜLro B:AAjm~O :l1;)}O. brasileiro, casado, mêdi.co,

resiaente e domiciliadd 1 'Rua 05 n2 ).J.7, na cid<J

de de Cere~, Estndo de Gdiás l pD!'tnd:rr dB Céd'.J1a r
de Ír1etltid'?-dc B.G~.R nQ 55:173 - 2i Vi.a, e:-"'1'edi&.>.:p~

-:La SeCTe'ta:r:i.a de Segurança Pública do Est."lào de

Goiás', Divi.são de Idcnt:i.ric:l~Eo e C.I:O·~· ng 060.

:L57:27.1 - 87:-

to)lTRt~TO SOCT'J,

03 - 31'J\::ClSCI1 F:'.:IIC:!J.JID FZR..11EIBJ,., b::-asil~i!"o, !'>C'lt.CiTO,

:r~ditlist.:'\ e €s-r..U~"1;te de di.rei'to, Nsi!.;c:ntc: e õ.Q

r:ri.cili~.dCJ C !{v. PTesiõ.cn~(! V:'TG8.S nº 472., m: ci~

de ·õe Cerec, Estado de Go:i.áss po:rtadoT & Cédula·

de Iden~iõzde ?.C. n~ 566:45'6, e~:pl;l'diàa pe~a' Secr~

rari2. de Segurz..""l'}E. P-.íbl::"~ ib EstadD 6e Goiá~, It!.
visão de Ider:ltif'icação, e do c.I.C. nS! J.26'.~69;231

CJ.J:USULA VIG~.'JIgA-TERCEIr.A

:De cnso~ omlssoG ne:;te CcntJ:1ltIC Social. s~rão reGido:; IlJl

108 dispositivos do Decreto n~ 3.'706, d~ lO de Janeiro de

1. 91.9, ~ cuja !'iel obse:::'Vância <:O;;JO das demais cláu~~tl

deste compromissos 13e ObIír;<:tr.l todos os Dl.retores e S_Q

cios.

E POrt Es..L~·~ JLlS'l'OS E COnTRATAIOS, ASSIHA]·~ O

PHESE1frE COlITRATO SOCIAL l'Z.; " (QUATRO) VIAS DE

IGU.Al, TEDR E FOi-lH!t, :FAZE;;DJ-O PERA.:·::...;; AS TE.ê.

TEHUHllliS DE LEI: '

uso DA ~O EOCIJU.,

~mo SOCIEDAm: ':DE

D.iretor Corrin'cial

~ 1l1-lE:ltl,ÇJ'íO Cr:NTRATUp.L DI: RÁDI"O SOCICDM)~SrLTD~·.

Polo V.C::1"1r.to inshumento perticuh:l: WClNEY
rJAcrl[11. ar SHIUElRt'l, <bri..lcil.oira. co&od!.l, cngonhnil'!;I, civil e Dnpuh...
do (sttldU<21, rl3~.idente B domicili.!!do a Rur, T-37 nO 2.127., na cida...
de do Goiênil\, E!}lado de Goiós, portador da CÊidule. .. de Identidade
nO 61.1:77, expndioa pola Socretaria de Sggurilnçs Publica. do Estado
do GOlDS, Di"!,Bão do ioentif"iCllção. e do C_!.C. n~ 02~.4~~.201':'44,
6RÂUl.1D ORr.:~:>"o ~r,GC) brns,ileiro, casado, mod;ilf:01 rl:lsJ.do_n~s o d9'"!
c.dJ.adD " :111<) I)~ n;! .lI?, na cidade de Ceras, (staoo de- GDJ.a~, por
t~dor 'do Códula dcr lljentidodo nt' 55.l7J,.P}:~ viil!l. Gxpedida pela 5e
crAtorin da Sl!guranç~ Públicc do Estl'ltlo de GOi~5, Divisão da, Iden-I'
Uricaçeo 'e C.I.C. n'2 060.151.271-87 a ra~r~C!SCD F'f:LIC:IA~m Fi:RRtl-

Pêlo presente ir\stru~·Bnta PBrticular. WOU~EY WACNER
DI: S!:lUtIftA, br:l.'ls.tleh:,o,· cBndo, enOlenhoiro civil, l'ci!l1donta I! da
Illicilh'do na cidede de Gaiânh, C'llitd da E:stedo dI! Goiás à. rui'
-4 nll 515 Sole 1210, pOrt:JdoJ;' da Cr:!I1uh do I.dontidada ilob o nQ
61.477 oXPBdidla p~h. SSP-GO•• inscrit.o no CPF(Mf) sob o nll . 020.
ltJ2.~Ol-44, BAAUL!O BRANOÃO R~GO, b!:'(l,!ij,1eil"o, clIsado, miídIco. n
aidsnt, • domlcilhdO à ..Ru8 O:;; n'2 U7, na cid&Ç9 da Ceres, E:!ltedõ
d. CoJu, portador de C~dulD dD IdFmt.1d~~D I!lob a n~ 55.1?} expl!d1;

. dI' pelft ssp.. r;o., inscrito no cPf{Mr) BQb o n Q 060.157.271-87 fi,.
FRANCISCO rrl!CJANO FtRRE:IRA, brtlsUdro, aCJHdro, radlftliate ,

~:s~~:~:~ ~8~~~;C~;iG~iá:, A~~r~;~~;d~~l:~ó~~~~Il~~n~d:~~Id~~eC;~~d~
nO 51$6.456 oxpedlda Pllh SSIJ-GD., 1Mcrita no éPF(MrJ sob o n12
126.169.231-49, ÚraC05 sócIoa c;uOtÜlt!l.t1 dl'lo E1mpres8 Rl'Io.dia Sociede
d. d. Cores Ltd!h .. com tlDUS eto.9 constitlJUvoJJ d8Vid~ml'mta arquI
vado na Junta Comareial do E!:ltadO ,de GOias aob CI nll ~2.• 2,DD22689,
7 por dnpocho do dh 08/04/80 8 postet'ior alteração contratual
sQb " nQ 52,7221,6 por d8l!1pacho do di,,- 07/06/85. reElOl\1elll de 00
lI\ua IIlcordo proced",r neste data sua segunda altBraçftlJ contratual T
na rorme e condições a.baixo;

CI.~USULA U - O cc.pital 8o~iQl que era de Il$ 60D.OOO ( onisCII'nto8
1111 c:ru'Z:eit'o! ) slevn-s8 'nastl'l data pare Iit JO.6DD.
000 ( trinttl milhÕ~G !l. a9iac~ntoti mil cruJ:eiros ) ,
divididas e!ll 30.600 ( ,trtnte mil e Boiscentes ) 'quo

~::~n~m~:1:~8~~Ill~Z:~r1~U~d~;'O~~t~er~~ :!~lor~;zeiroi)
W'DUlE:V \liAliNER DE SIQUEIRA. 'com J.51 ( àent.o lJ • cin
quonte e hUlIla ) quOh·s no velor de 1ii 151.000 C cQn
to e ci ....quentR 11 hum mil cruza'iros), 5ubSCI'6!IIUndõ
• rl'lt'llize..ndo n'!H~tt'l detl'!, ",m lfIoedil. .corrgnt~ do Per,s:.
Deis 15.:>00 ( quinze .. i1' 8' t.ra~ent.à9 ) qUDt.as no 118
101' da 1i115•.300.000 ( quinze milhões ti trozentas mJ.T
cr-uzeir()s ). totelizando 15.601 (" quinzo !IH, ~I)h
untos ti: hUlla ) quoteis no voler do a 15.601.000 ':'
( quinze llIUhõon, 8oiocDnto~ 8 hum m.Ú C:rUZB~~J

8R~UlrO BRANDAD RfGO, COm 200 ( duzentes) quote..
no vftlor de e 200.000 (,duzentos !}li1 cruzlliroç) •
subscrevendo 8 J:'.eBlizill:ndo nesta ~ota, ulÍl 1lIlJod<) cor
:unt.u do PaIs, llJllis 9.900 ( nove mil B nDVf\Centl!lS .,.
quotas 110 velor do e 9.900.000 ('nO\lQ milhões li: no

·""c:cnt.oe Iftil cruzoiros ), totalil:ando 10.100 ( doz
.il a ,COl'l ). quotas no valor de a·lO.lua.Ooa ( dyz
lIlilhÔOG e com 11111 cruzRÍros ); .

FRANSt:l'5CD rELICIAND rERRHRA, CQIn 951 (novont.III li:
nova) quottls no valQr do es 99.000'( novClnt!l R no
"a ",i1 cruzeiroill ), subsct'l!Ivendo l) rtnsli.~ando nBsti'
data. Blll ll10eda corrente do pore. me.is 4.aOO-( qUA
tro lIlil • oitocl!:nhul ) quotl'ls no velor de es 4.eo07
DOO ( qua'tro milhÕ1l5 9 oi tocento,s ;miJ. cruzeiros ) ,
totl!!l11zendo 4.6'39 ( qUftt.I:O mil, oitoCllntas e novan
ta e nove ,) quOtBtl. no v:elor da 3 ,A.899.DOcr ( quetrã
IllUhõoe, oitocentos e no vente li novo r.rI cruz.irotl)

CLlUSUu. 21 - As demZth cláui5Ulell • condiçõn d~ contnto _socinl
~ pr1.mitivo. bem como de tlUl:l pDl!lttlriar AltftI'l.Içll'lO con
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CBd!3 Diretor ret·irers. pró-la'bore, ,o' qu~~:tia m~nsal de ,Cr~. 
10•.000,00 (dpz mil cruseíros)" que GOra0 lev:aa.os ao t~tu.!-o de
d~npe!l8t gerfâs.

XIII
li. .cQm~na e venda de material e imóveis e Q.uaisquer cOlZlorol;üs:;:O;!

que e;!lvolvem o patrimônio às. Sociedade, se:::-ão sempre assinados'
pelos âois Diretorec,· sendo vaiado à ',I;ireto=ia o uso à,a firma
social em. negócios estraniloz aos às. Soci~ãai5 •

o ano social coiliciaa CO"!:l O ano cj"vi~..

xv

XIr
Fica. nomeado Díretor GO!!lerciEl.! o sócio los~ Pedro _Rª,g2_.,~",.PjJ;§
..tor Técnico o~tQ::tfu,sã!vné'r~ra.dI;;; Silv:::., in-õ'e:genae-.'3.te ds.
ceuçao.

ti~, e de~itir puxiliares pará a lle.scs'. efetuar paguUls::J.i:Or:;, Il.Q

me~r...~6 demitir agonciadores, aZEinar çoutratos de' Jlublicidnà.8o

XI
Ao Diretor Jlécnico comp!l'te: 16 direç.ão técn.ioa, podendo nOilli3Ur

e del!!.itir.au!:iliares té.cnicos t .orf;~::!1i~á= pDligramaz.e horários,
nO.i:lear., e .dD!:litir -locutores t b5m come auxiliares de !!rogra:!laç~c

enfim, tudo f!ue se relacione CO'D a 'parte técnica da Sociedade.

/Ilf.: ~IllUEIRA

\~ V'D. .- I~.

.. continuação -

tI'atu;'ll, não fr.CJdil"icados paio pl'(J~cntó instl'ume n tõ
contratual, porl1\\!IntlCBI'll com SBUS llIBsmos \lelOre9 9 't'!,
dações.

SEGU~Dô\ ALTE9r\Çí(O CONT~ATUAL ot: RAOI

f;, por ...~ "'cheJ.'elll em perfeito l':l,?ordo, am tudo suonto
n",ste instrumDnl;o p.n·ticular foi lfwrado, obr:ll;nll'l-sa a cumpt'1.t' o

:~~~:11~: t~s{r~~~~t) ~:at;~~~h;:~ ~~n~4atu~~~t~~~)n~~~~-~e na ~g~~r
teor e rorm~, com la primeiro vie destinada tl.1:Q'gJ.str-o e erqu1.vl!l
l:Ienlo fUI Juntft COf':\u'cial d.a EsCndo.

Contrate J?arti~.j'e. ~i{~Çl~
'iuo......... s de r8B"Dem?ãbilidade l:i1!li~
que ";::1t~~ 3~ fl3zs!!i: J08t; PEDRU_F1.:","";
solteiro, radialists:;· tl0SltLVO ~"ER.EI
,iÜ: DJ.i SILV.L., casao.o,. conercirmtej 'Si

PE'DRO' ?I:LINTG DO E.ZGO, cassdo, prll 

Frietáric; toãos ÕrG.sih:iro~ natos J

:r:Qside!ltes eCl Risl!i:B Est2cfu. do Goiás,
sob as" cláuBulss e condições ae[.uinte[

r
li. Sociedade tirá a denominação nerticular de "B!DIO L.LVOii.KDÁ ]E
RI:"O LTDA'~. com séda ,8 foro e; Rie.lma Estado 'de Goiás ..

.li: S"ocieãede .terá duração iIit:itaâa., podendo Bel' dissolvida de
comUI:1 acôrdo con os sócios, obsentadoa 0"0 preceitos da lei. es
pecifica:

ITI
li. Sociedade te!!! por finalidade... a e:xecução de..serviços.--de radio-'
difusio n.est,a .. cidade .de Rialma, p0=' meio de uma estação in;:;ta
lBda Da n19Sma cidade.

IV

A..Soc~ed~,à.e ~,erá re~ida .pela lagislaç~(j es?ecíf~ca sôbre radio
dl~USa-O et:l ,v~gOl:~ll.-,a, !igorar }lo. futuro e ?:i.multânsaI:lGnte. re _
gendo-sG ,,pela le-g.lsleçao es.pec~f~c& cOlll€:rcJ.â~,; 'todos os atos e

ações .da sociedade serão llemlTre e.!1qu~d.r.;i(das dentro daquelas leis

V

O,c'~p~:al so~iel. é ,de ,Cr*.300"QQQ,~.{treze:u.tos mil cruzeiros},
dl.Vl-dl.ú:t- en 6 (seis] quotas, de CxS ..50':00C,OO· (dnquenta t!l.il CI'~.

ze.iros), e~§iin' disti:ibui'das: -

O SÓ,~ió ~oaé ·Peãro R~BO~ 3 (três) 'quct';lS de ·Cr$.50 .. aOO,oo, (ci~
quenl;o I!!ll.cruzeiros) ou .semam· Cr~.lfiD ... OOO 00-(.:. _.-;--_..
mil cruzeiroS)j • cenl.O e clnqnenta

O ~ócio:..RoanlvoFerreira da Sil'Va, 2 (duas)
Cr~ ..lOO.OOO,OC (cem mil cl'":J.zeiroo'., quotae, ou sejam

O sócio Pedro., F~lizt.to do Rêgo, 1 (/~ma)
50 000 O quota, ou sejam Gr$.

.. ,.0 (c1.nquoo.ta mil éruzeiros)i ..

VI

~a~~~'~r:::~~f~t~l'iàc dos 'sócio;:; limit·g·da' €:i importância total àe
VII

J,.~ ~q,~o:t.as. d~ ao,;iodade, são ~::ê.iVie>veis;.qU~lqU:~ft"~'
Cltl da quotas so l'0dera. sr;r .r..cnta com aU;;(lr~'Z.a.çso previc=. .. · ..."/,

'ncyZ;r:no ..Feàe:3,11 através de se:; .5rgão co-mpetente; e~ igualr:iE:_ 1

de ae caudiçoes, em caso . .da, transferência, cabe o direito de~,

p~eiarê~cia aos ,sóc;ios ql;e. queiram aaquiX"-í-las. Fj.cB. vedado
o i!.!.grésso de es'trangeiros ne Socie deãe ... cuj as ou-otas são í118

li::uá-r-ais e il1cauc~on~v~is direta ou i'ndir:~.ta~e~t8 '.a, ..~stran =.
geJ.ros· ou, :pessoas Jur~d~cafh. '

XVI

Do.& lucro3 l1q,uidos ·verificados anú:lmente serão d.edu-zfdos.
'lO~ (dez por cento) pera constftuiçao d~ ~n1 fundo. de res~r:
até alcançar 20% (vinte po.r .ce:n~o) do caplta~ s.ocaal. O 03,,

ao será dividido entre os socios, na proporçao do seu capi
tal.

Jl,T&.J.ÇÃO no'C(lliTnA't.o s.)jliJ.. DA RI..DIO.A.u.V1J~ ., JJlli. ,~.
. 11 ;I; &" !!" - fi g ;[ "li /~;:"O~ lÂ.J2'·\

..~ ;~. i '.. {P./.$- ",
J.Il.!LIA. 1:lli..-\ij.DÃO' ii.tGO, brnallGiXa, Ti ~ " .. a=, nJ:Qst~_E:Dll

~ t:B3ileir6j' ·cueadCt. ~1.i.elilits. e a,5ALVO :!!'.!:a,üi:t:IE'.~It:4!

SllVA, branUairo, ea.a81lO, Attl,Pr.-'!lePrlo,· l!l:lbo.ll r!!iLri.:i~:tQJ..nal3

bcldAdG do !li~Go., ~CCD ~ctl.08 da IWJro AisvÕR:riJ.t. 7
DB iU~' L~nA, Ei~diada.i.la, Av. :Bl!lIrnlirdo &3ão, 63.na. cida
de d. ·lllDl.ma-Go., .DOe têrmoD ao reepotiTO .Contrato Soc.ieJ.
p:;:oimitivo t50b o nlll 2.249 dfl 31/0J!6Ó. adi~ivoe nQg 9.::'.J.4 I
de 204/04/67 e: n" 52;40201 de ~6/o8/78, rasolvem dn oo.mm f

aooTao ta nn molhor ~OrtM. de direito. procGderem as a~~
loab elte:rayõcri cO:1:tra~s, .m~die..nto~ 8'tJ.au.OI

VIII
Qualquer alteração do :presente contrê·to .só poderá ,ser Íeitã
me.àian.ta.,pré"lliB autorização .do G.,vêrllo Federal, através do
seu órgão córnpetente.

IX

1. Socienad.e será adm.inistrada "DO::' dois Diretores J sendo um :Qi.
re.tor COJ:'1e:rcial e um Diretor T~cnico~

x'
I 1\0 Dir~tor Domareisl compete representar a sociedade .em juízo
o~:;[ore à.êle, superin+.ender 95 serviços de secret!1ria, 3~mi -

PUWWUtXLovm- o 5LJU "OA.l'ital social. ae ex$- ~6 ..DOCt,oc (DezeaB~a

1lU ~l!!Iiro'8), 'para ~v- (;.016.000,00 (Sois lI1J.hõse o ar:

zeBeeig Mil. Crueeiroa). p-c.nd.o qti.6 C:c$- 3.000.000.00 ('1Xé1.G

lIi.J.bDO& dê Cru2n:iroa), norão 1.ntoerttJ.j.M.(!.O!!l Dtlote e.tc.. em/
JILOGda oDr:Z:'(!n1;e do pftI.s o o rostante de Cr&- 3.000~O()O,OC i

(htU8 MilhÕ9fJ de OruzeU:0D), ee~ .intecreJ...izado n·o mês d;

.aa1o 4e 1.585 (!Df .moorJ.a. oorrente 'do pa:!DJ

S~u.:DlI .. 4.oon-Wo1.a d&. 'prEl.tuU1·h,~1;eração, o oçital B0o.181,:P&!.

'&m,1 parA {:rI- G.Cil.6.00c,OO (ft-i. 1IiJJ:Ii••• :n...al'lue.i.l!I !üJ./
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aru.-airo.). npr...etadol ~01' J.2(;.32O qu.otDJS, no "fala:' DO

JD1Da1 d6 Cr$- 50..00 (Cin~ts Crt.tzeirbS) cada qu.o128B .IUt...,

Bim" ditlt:"ib~ia..tu" ,-

JOSE :PEDRO ~O ••••••••• !'.:::} 48.128 ,,"-,tas Cri- 2.406.400,00 '-".

~~ D!.. SlLVl~!J.O.~' 48..'12-5 '&Dtsa CrS- 2.406.400,00 _,,"':.

i.:MRLIA lm.k.."IDÃO $0 .. ".~f.~~.<I 24.064 Çu.ota.m Cr~ J...203.. 20Q,OO.~ ...;'.,

2 O~X A,l. •• ~ .....J:ro.320~ot.es'Crl-';:0J.5 ..000;00

~l.'1t.CZilU..~P~eoe!:!1naJ.terad&9 ao dema1u cléuou1.aB contratu.e1D 'r.Í-

gen:"e.
]; pO:t' estarem da pltlIlO D.oc;ró.o...as~ li. presCll'Co nJ.-te:ra-/

'!&c de 9lContrato. Soci~·, 04. (QUltro) Tias 'de' iguuJ.. t.ê01" e

.'f.~~ nâ preBeJJ98 de 02." (1À1B..B' 'te~t~.

o m':lr,J):'), (J'.~ 8,:,ja o.p.::: 1.~,.('j::· ,;";): l1'~':::in;:;J;:; llH

E po!" ('C:',1"'(''J! juns~'")s fi! '~~'\~.?~~fl?/j~~3si':i·ii:.~"dJr,-yij
sen-h documentos ~m 011• (QU1!!"JlO; ""i.,,~ --:lI} :.['uo.... ,,,,'';'r 2;;1 ~~.~;f·?';,~-o <:n,]-il;:;i:df

à Junt~. COrll3rcial do Estado de Goi;:;t. qU.~ ~I?r:;;o r,ut€,pl;~:::i;":"'i~t~r:!ndoqJ:'Q.tliv:::t..

<\a'l tnnt:v:: 1u"nt=ls no,..",,::;;.d.;;><l ~ l.",'::; d.,,:~~is tl,....".ol ... 1!'.1,_.:3 ,.,.,,'" ~:"';.,~t·")pb,:,s~

'ft:I.~lJ1l~f (17 Õ<;l~·gç_,..l·o .;ia', ;'?7~

J~~::~;; __._

;:; lt!:-JL~/<.hc1IL.-~h:~ -/d~~. _.

.~f ~(j../!.;.~ L"_â ~..._~h"r,,' ~::;. ~•. ''1'"
• JU'rÉ!!'1 T'"!~'''lr{,: r::: I ::--.

I /

~~~:I;~~~1)~E~:~~~~~'S;;~;:~~~rI~.~,'~,f;?~,;~,':!'".\,..O,~.'.'.
BIIV}. \<-; PFDTti'J m;,li~'.~n !:".' r , 'Y: ' ...

?~~.rA'lf~.o·r::'!:';"'~9GL";o·~.-' 'lf,,!'

---~;~·~.·:;;.;-~~;;~i~(·;:~t~~':i~..;~:~J~\::' ~~~~:,~_A;;" , n(Y'~T.. ;'iJ f~?J'EJ.~
U IM. SILVA, br:l~'f.leho~ e;;>~",.dl't .~rrn:r'e:o:{:'C';t-} .... p~'r:'''t) ~.r:,;:: ;"~ 1.. '~· ~-t::('.n .. hr.?~

.ue;.tO;-éas::;i.db; -:rr.~i5"tJ.iI\t:,"in;r·:tOd..o~~I'.~,j1~6i;1l;~-~ ·lV'!l\.l~:rr~r:/lO!! ~'''St.~ cj.dil

de deB.1Alma, Estado ~,B Gd{". 8';;':}':0\ ~(\':')r'."'Je"':.t';l" d.". ;i;',',ro" :<11" 7,~:r(\ n~"""

ta' prR.ça sob, ~ t'A.zão 80c10.1 de 'RÁUIO ALVO~D"~ UP. RIA.I.'t;'It r·Tl~·, .. t'~""JfQt'IM .
ocrJ.tr"t;·~~iai-;~q,1i,jMi~·-n~;Junt.n:t-r~;;;';1ai '.ç~:;- ô';'tÍ i::?J.I$ t;'.'l' 1CSPMhl)

~ '1 de lhr.;O de :1960 '" ,I!..l~l".)('.a t '(I-~t'; "'rrT<'9'~-~ .~~ ·a~:;w..' "'O':'.f~'. ~lig"~rt:t'p.d:o

:: ::n~:~l::~~:~~:' ~;?:;n~:;~;~:~:"~':~:~~'~:; '~1~:;~;~:1~: :,:":~;~:~.:~

WEMCIO Dl' COlrrRAT!l.GUGLAI;PCR carA. DE!lESP • ,.>fr.l: A:, a;,'~-. ','
.'. \.~ i .,......"'~lO~~;f-O~ 4\,,~"':

J'OS~ 'PEDRO MGO, 1:l !fl 1"0, . C"illS~ o, r~ ~ :tç.......
'ta) llOSALYO ·]'ERP.EInA iJA SIl.VA, hr3~ile1ro) sa

do, e~pres'Br1o, :\mbos res:tdentes ~~.'~~ldJJd.~
d~ R:i~lrna-'Go, o PEDRO FE!,J;.r;TO .R!m'gf;f~c:1do 
representado atravéz de tormal da~ll~bnba em
..n~xo,.lI;óc1os componentes da fir~a que gir3. no, ,
ta praço., sob a razão soc1.al de !\ADIO ALVOP.AD.l
I:JJ lUAlJ:1A I.TDA I conformô, contrato p-rim:J.tj,.vo. 
ia-quivad.o na junta Comerc:táL do EetndQ de Gol;s
~ob o nR 2~tf491 por despacho de ~i de ltarço d.
~960'; e poster:1ores a.J.terações de rol 9;214 dei
11 dê Agosto 'd~ 1960';' n~ 6~226 dê ]-5 fIe Ju:lho

de 196;, ~ n2 8'.~~74 de 24·de. Abri~ de ~967; f

'tendo neoessidade de a1.ter9.r as sUaS cota! dA.

énp1tnl :pelo 1'alecim"tmto desócl0 aaiJllo meneio-

n~do, declara:

PRIIlJ;IR ••

o Copital que era de CRf 16~600·:oó(DO.e •••1s '
MU Cruzeirol), permaneco 1nal-tl:t'ad-o ~"'ndo'B1i1plenen"'e transtot'llaÇão de
l~c10" cUjas cotas Berão transterJ.du n•••,lUinte proporçio:

O sócio .TOS~ P~ro.:GO, que tinha 1.28 (CENTO P.: V!!ITe E OrrO) cotas no V~

lor nora1nal de Cs.t 5'0:'00 (C:rnCO~'~A CTIUZEIRC:n c:Jdn uma, P8rfn3enáo um to'"
tal. de CR$ 6;4oot~'tJo (SEIS l1IL E QUÁ'rR08:ElrrOS C'RIT:q:;r.nOS), pe.menece 1.n::W.-te
rado tanto as cotus (!'omo o. lmpor':.3.ncia tQtnl d<J5 me3mas.:
O Sócio aOS/,FITO FEBREIPJ. DA. Sn,1n, 'lue tllil;,q l2S (CE1'ITÔ E VIlITE E OITO) co
tas de Cl:l.Ilitol cujo 'mlor nomintÜ ·é -de cn~ 5"O':OOCGIII~OZi~AC:;l;UZ':!:IRCS) cad~,
pert'a:r.endo àssit1 um totaJ. de cR!~ 6'.UoO ,00 (S'EI8 HIL ~ ':JU.ltTRa~[mTOS CnUZ3I"~

ltOS', permn.llece iun.1. ter.odo tarlto llC fJot:::!s ClJt:lQ tt f.rmo!; 'l;ârLcj,n totaJ. ~aS' W6!~

maft~'

O Sócio ~'DRO FELnno ~~qu.e t1njla 61-1-' ~SESSENT1~ E QUATRO) cotas, no va"
l.or nomina1. d.1'} CR~ ,0.00 (CI1WÇ>ErtTA CHUZElnOS) c::,.d[l um<>. perfazendo 11m to-
tal de CP':;: 3.200,00 (TP.EIS H::(l, E DUz;E!.'TM r.TIUZÊI:RCS), 51.\3 pO-rte dê Capit;l1

n. Bocindade se transfere atravé7. de. formal. de 'Partilha. P. de acôrdo com a I

portaria nQ 09 de 07 de janeiro de 1976, do t.on1·oIl1iidnde COU' n f1ubl1c<'lção'

e resolução do :mnistro d.o Estado rlas Ccr.n.mi(·uçõJ?s pl~bl:tcaG2, no J}l~r!o 0-
fic:1.al de 12 à/'l junho de ~976;

A referida -transl'el'ência das cotas para MiEI,IA BRAUDXÔ n~GO, fic<'l11do I;1Ss:Ün

li. mesllla pos:midora de 64 (SESSENTA.E QtrATnO) catM no valor nominal. d~ /
CR$ 5Ó·.'OEl(CINoom,nrA CIIDZEIROS), perf'azendo ass.im um totaJ. de Ci1$ 3.~'20b,oo
(TREla MIl, E lJiJZEIITOS)a .!lUa :tntcgrdizn.çno na socicdllde'~' - .

rJlJ!!ILIlJA _
O· ~7>lt.,.· M'C1....1-4'Qtl·.,~..A"~-~·l":\''hii(l-~.-~!"l,,~~,!'"rn1~("·~.. oOQ)

ftoa a1en"o pua '~I~O IlIIJI1lml .,W'l!ll~l'I! I!' enr~n;;nY" '!T:: ~~Ill"" ( (!f

8.,.:t5Ct.Q4)} "~,'T'1"'M"'''''' ;t.~, rt',~F'!"" ""-'~:-""T.'~~, ry."", ....... :'.- ..,,..:"' 11 ~".:t7"O' ,

e d1str1bu1do entre OS' s&1o!s 4& ."ruinte t~~r-:' r-.... f'.~ !t·· ;;'''.:;t F~1:,

Bago 66 quotas n~ V&1ôr toto.1 de ~s JldlbÕta " t;:~ ~c ',':):~:' ;1,) . ·~,:\;,t,
(11;3.300.000); .o-alSeio<Ros&1vo' Ferre1r11 dç,' S1.1v~ I f C\ ...... R,~ ~) ,.,. t.~J

tal de.xrês llli~ões.l"I.ti'f'I,,;ento.'m1J.·~ru.zÍi;tT,"o::; -{:'3~~('(I"t:<·~ ';r' 'jG~1'

Pedro Fel1nto do Rêgo 53 a.uot:?~-no' V1.'.0!" t'.\t'?,l \~;:; "'-:,~ ~-:i :~ '1,' j <:r·.~;.

t~~ o~mi~ ·eruzd.ro.c otn.650.000)! I!"l....f.;17~·\'~,-. ~ !.,':" t'C "~:
qUqt~!t'n~ 'n:tôr df!l' OUO MIUtOE1;. PU7.~T.O;'! r: r.,rt'!0trz.rT'4 ~. "r:! r;('~ fi?
8;a50.oqol..' . . ,.
'~~~~~~~_~,,:)r sErinND!.--:---:--_"'Q~·l.. ,"":=;~ ~:" '.

. O presente Il.umento de oap1't;tl e reo.l:J.stl,Cl" ~.;t>;T ;,l "1.·1'': Z,t;~ü r.kn·,:,

tz!rill. lend~ ~ &:!l':ito de aea,rdo com o a~tlgo 11. ~ .:~ -;1,. t'~... , °.. 1:0 nfl
51,t..1lj.5 de 19-8..64 da importrmcim. do Sete IlÚJ.11C"!lS õr'l;!'n"!:c5 :"l ~·Ü. 'W~h 1;"

1D11 cruzeiros CI?n'.Z50.000) pa.rte do tot:t1 dn OO"'Ir$\. ':'.'rJ;·t'ç~\' Cl,tt':.: <'!.t1,~~:';

ta. importanc1a de sete m1lh&s trezev.to:J I!" SllI'lt""::lt!' " t:<1",~:,","" r·f,}. ':;-"'~lt

e elnquenta. e oito eruzdros (7.:564.158) :tleflJl.lh' fi. !,,:.:-qtIo '''_ O~!.l~(t ~
quator.ze mil eento e e1nquenta e oito cru.zei.~t'9 (!W,1í~,,:.r:,.~) {lrt1;'ll. fttt~"~,;,

correçno .mecet.t'r1a e baseado ainda. êste 1il~nf'l) fll'l '.'~r·~.t,?l~ .,~, ]">"''71

nQ ,52164 .de 3()"11-64 do Coote1, .' cmti.uunndo e4l p:t,.,T'l') ~,' ",~.) ;~,~ '.t';JI"'?,'l "l

Oláusu1.as do pr~t~-:,!' 0a:..trato e do. Adenda. "lI!! 1.1 .8-..,'. r" -.1h1""\"'I.

nenu. I.... ~)_/~/';;;.... " ..

'H pai'" estarem Justos' e 'c(Dtr:-.tados, O~'(i.'l'l.':l .~.- 1'. '~l·~Jfotj." n1'>'t~

IOOnte as mod.1f1.cnções ;.c1ma~ que ·:pa.~sRm' 'Lfl\::;l1oY \J{'.' t~ ~ ·J;QfT"a.'1ttl do r\}"

mit1vo ~cntr e da Adenda. ,n"'nQ,Illl'am lmT~' 'J 'p~·~~ent~. ~-";!J t:"'~'['2<';'~lt.,. ~~
Alteração de '~rll.to Social,..eOl seis (6.' v.tl',~ d.('l 'f.mu.'. ;;~6:r, tli"la ij.aR

qua1.'.> p!ilta sr 't/.U1va.dll nó\. J~ta Comere"'.,.!" tlo ·F.sl,;:;,~q L. -~.,~ -t1.~,,;J1'1.,\"'''~r' -~~---~-~_.-

In :;:1:~1'~!:1 511",' .!lU:..t';} L'·r.\m·~Jm ;:1(1 O;:~:.1'~j~'.~ l,

,".ti !,~lr~lr;j~;l',l U',"' ..,:,;pJ~ t:~,. til,'::"t ~;'."l.. U:,:\:,':~

_\ rtíw"'-::Dtl r[~;~i I1l i'''·j''').,l:'',·'i P:'!'."{ ~I x·,'~:~
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'tJ:jll~1'~q{AJ;i=fOd(l.r !Jfl ojaô~A ,~Ó .H. eb P.t':",~<? Cf! r.,. ,.(i:'.' r<II:::':, :~'lJ'~':'rl JW

~r:!JJ(;J/J10 r:p~,j'!!.'·!h:".!~ (,I.n1:~C? C~f.<J.t!'L"2 f~lI<:l CUI ;':-:0,' -1-," F,-.,~ ;!['Ji<.~~;:~ ~l'
'1) :. ,. /{j/;))o-'},·hJVJ;.d,.,o:::;;...../· .'\~ :';":j.l.r.'I,:l'

(00. ;(11 - ~,~~/{;~.~:~:-_".~.'_,_ '.~ _ l!.1,1 h:r::J I)

fí'" lr:oHI8;,rn:o .!la liT!f!U,lU:"\ 8. r.O'l'~~I~'IJ(J 3:!I);rn:í t\~'H; J.;.r~'q ~f~.'i~,t~ r.~';
«(,\OO.Oct'''·) zf')'.!1;~.::u-r.o 11m; &tI!)pgnlo oh :;:.cjoUP ~(I1 f:l3 c'::·lf,J'!.Í":.' W'{:."r';:?: ,.'

O'I:, ...q·(,eoG nlD:Ja OI; _:.nm'!o1 o:trr1.IJJ~? nh :;'(I!:~6'.' :cr; ')1",'.: .'·I':-tl_~_I-rJ::H\.

'r r~'1~~;;,:~~~~~.~~::~_~:~~~~~~:~'~';~~?f;
1~~,yík.(MtPriVjii~.4',,/í:k:1',":

i.~~~l~!'~;Eif~o~~~.;::, .
O ~'(#~f !P.t!A.,gt::.Çr:.Y''''i

. _. - ~ .(,Í'~H~;'~~~,-:

ao ~... õ'iO~ of"~a!Is9"'l b !::4!Jti:s <;It, {j:''l'" ~;.'} 

CI oI>. 0C: ê tIL O:Jl::t'J~'~O:) o(::'1ô:l!~ ~II ("·.;!-t" " r "k,';"":: ,r-"?'~
,j. . ;1'-'" ''',.1 c;: :;.J.~, 11·:

.A'LT.E!U.ÇJ:o no COIlTRATü ~G'::I.IJ,' DA n!.:nIO AI. 'tORADA D,E RIADtA L!'DAe_. ,.? > <

- JU>IM.\ • GOIÁS._

- n2GO. bra~ilc1ra, viúvn, do lo.rJ JOs::d:
3Bi1e-iro, cllsad.o" radialista e~
LV~\, brnaUeiro, anElado, mnprDsar1o, am",

tf!B nesta cinade da Ri!?.lma, [J<)iás, únicos.

~~:C~~~d:t~~n~V~~A~Eo~~~d:~~;~~6~~
:Doa te:m.oa do 'respectivo I1COn.trato Social" primi:t1vo'
Bob o nl!: ~.249 de 31.03.60, aditivos nS!B 9.214 de 24ar
04.67 e Jl 52.40207 da 16.06.78, roso:Lvcm de ccmnm a
cordo 6 n~ m,elhor f'o:rmn de direi1;0, procederem 8;1 se
B"Jin.te al.teratrâ'tl contraiouoJ., :m.edie.nte cláuBt1.ll1B llbai
xo:

Oa âdmin1.otradprao O gcronte:r GÔlnent'e poderão (lar q
aileiros natoo e suas reepectivas investidura.s ee e
:roti.varno llllÓO au'torização prév:i.a do GOverno PedtU"8J.,
Através do seu órgão com.petente.

Permanece!!. ina! teradas 'a8 demais cláuaul.as contratuais
vigente.

R por ea'tarem de pleno acordo, aBainsm a pregentc a1.te
.ração de "Contrato Social u , em 03 (trap) v.f.so do iguaI'
'teor e ~orma na llJ:eGenç!L de 02 (dUAS) -ttlstem.u:ahns.

h) Cll1s5fi:

"C 11

i) ESP.8ciflcações:

De'.llcordo com as l1o:r'J!l'1'tJ lócnica~ para' !mdiodirusão SonOl'l1 on

FreqUêncla l'~odu1ada (N-07), aprovadas -pela. Portal"in n Q 017 I
83, de 31.01.8" public:eda no DOU de 02..02.8;:;.

d) Serviço:

Froqu'ôncia Eodulada

e) Cldade/Estt?da:

CBRES _ GO

r) Freqüêncta:

101,9 'V-F!z

.g) C!ll1.1:

270

a) Fabl' tcante:.

LYS :'LET:R'!~rtc LTDik.

b) Ho\lelo:

~f: _ 250 NIE

1'1.) Potência de sa.ída:

250 Hatts

b) Faixa da operação:.
88 a 108KHz

c) Impadâ.'1cia do salda:

50 (h..,

d) E:st~bilidade fie freqtfênc1a.:

± 1.000 Hz

e) Nível de entreda do ~udio=

+ lO dEm parn 100f, no mod.ulllqio

1.") Respostf\ de freqUêncta:

.±. 1,0 dI! (30 - 7.500 Rz)

g) Distorção harmônica.:

0,5 dS ou menor

h) R,,{do FM:

..r60 dB abaixo, 100% de modulação

1) R.ido AE:

- 50 dB Abaixo, rs.terente a portanorli. Alo! com modu1.3çlio

j) Atenuação do 212 harmônlcd:

Inferior a i lIlU

1) HotloloEllçiio:

Código Dentel nO. ~h
0.""((')

2.2 _ Sist!?r.1H :!.rr .... 'HantA

a) Fabricante:

AtrDnSH A::T::;~' ..1S LTDA..

b) Xodelo:

FI>: (A) - 2

2.2.2 - :furn.9cificê>cõa" té....nt.c;;;"J

(EàHa1 n' 117/85)

a) ::~ do ~aital:

117185

b) Publicado no DCU de:

19/12185

c) Pl"s:z.o lla.!'a cntl'eg,~ do prQrOt;t3s~

17/02/86

a) Faixa· de' opGr.ação:

aa B. 108 HHz

b). FoJ.arlzaçà.o =

Circular

ql~D1sgrama de irradia.ção:

ChldlrecionaJ., dentro de :!:. 1,0 dB

d) Razão vertlc81/hor1zoc.tttl:

50/50 rixa

e) VShTR:

1,10 para 1 011 ms1hor

~) p.ot~ncl11 de ont:'llda:

H.áxima de 3,0 1:,,.1

g) Ganho da pot~ncla:

J.!O K',.f-
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2.3 - LJnhiJ õe tra""lnllj'j:ão

n) Fabricante,:

~lDRE~oJ Al1TS~iA3 LTDA ..

b) Modelo:

LDF_S_SD

2.'.1 _'I!:!':DeC!if1c,acÕqs tgcnicrs

a) ~spessura.:

7/8"
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de norm:,-s éticas '1ndl.EpElO"I'l.VBil'l n tl"';;:l't.c~.!in

pÚ!Jlicr:l {I do consumidor_

DA EOOCAgj!.o E CULTURI\

E! cUl!\pri.rMnto à Uli

b) Comprimento to~al:

50 metros

e) AtenuRçio:

l,lt dB por 100 meU·os

d) Atenuaçno total,:

0,7 dE por 50 metros

03 _ QÁWltLO DA POT~:1'CIA" EF'~TrvA IRRADHDA PROPOO1'A

Perp ;:;: P tl'UJlznissor ~ G sistema !:r.radiante x atenuação do oabo

P.erJ" = 0,25 x 1,0 x 0,851 - 0,213 kvl

P8rp = 0,21.3 K"d = - 6,71 [JEk

04 .. CÁLCULO UO C'J~~TGR:IO ~E 66 dBu DA En~SORA

Altura do centro geométrico do sis:tema irradiante, em relação ao

nIvel médio do terreno:

HJ!l. /'.NJ1':t = 50 metros

~eI'p = - 6,71 dBk

Uti1~:'.:'lndo-se II cnrvll de intensidade da l:!lL"IlpO, em. função da

ulttU'u do oilJteCla irradiante F (50/50) ~ teI'emos pa.re. o contorno

de 66 dEu:

IJ (66 dEu :' 7,0 ka!)

o5_COncLUsJio

COCl os equipaeentos propostos e cálculos aprc!::!3ntlldm:,

B. propononte atende pl~no.mente a todas as exi"i3nc1as de ordem I

técnica e lOfl!ll, rormuládas no ·Edital nO 117/85. publ1cado

DOU de 19,.12:.B5, e aiS estabolecidas na~ tromas Técnic~s pa:J;'~ R.a.,

diOdifusão Sonora em F'H (l'f-07), aprovadas ,pela Portada l'~C. nQ

Ol7/8:5, publicada no· DOU de 02.02:.B:5.

~:C6;~~.
&nICt de T.ll!lc~unl~nçÕ..

CREA n Ct ,l.Un81D .. 12&. :Rf!glão

UOaRANAC!O

Cotnlidarando o 1ntergS~Q nBcion&1 8 11. f'lnalidada -d2,

cacional _ clJlt1Jrll1. a RÂOIo A~VOAADA IE RIA~ LIDA •• daol~1J. COlllpro

_tenc:b-lIII'I Il _lat1arar ..u~ ptogr«I'lllIS inf'ol'!lll.'t1votJ. eduoac1on~8 li!:

\Ii\tO. bit. COM:] D. publicidade cofllllrc;f.sl e ti (!lUM9D flot.{c1080, ~o i'ort.la

• contribuir pa%'l\ ~ oo8EInOJolvilNtnf::o dll Nrlçáa. !ttravó:s de I'lperf'rdçcêf,sc!l.

to' ~nblgra1 lb holll8ll1o bnudlmro, ob&8r.1ando 811tr8 aUtro8 Dfl soguln'tes"

orttúrioa t

Il _ Dru1"e~nci.. Il taMft, autnrtltl. 1:1 intoW:i:"9te~ n,!

alonata, Il nll da incer.tivar a cr!ativiôlloo do

holle!l brrr.!dll1!iro ., o da~llInvolVil'Jlmta d!3s e/llPJ"9

MS proootores nl'l.clonaill, COIII e consaquente !l.~

pl1a.çiio do ~1!rclldo de trabel)lc ligado a to>:tBD •

IUI Btivldade!! IlrtÍst::lCtiBI

b _ respeito .8 dif'llr'8nci!l.çõt!:t1 regionais da eultuI'8.

bnusi18i~, procumndo TIll~c1Qn~111B B[I !leU Pré.

pma .contsxto;

ti __I"áltarr;fto da elevaoo Mlntí.tfo'ét1.ca. JIOrale cf

vico;

d _ fidedignidade da 1n1'tmlltlÇ-M cb 1"I'l-t:o tmttllS d!l -

. ~llIsãa de. rDticia o ob~ftrvânciB. na publie1dade

1- Dll pr&rôgraf'c!l 111 8 2-, conforoo prevô o lU"t. 1(1

do Dec._L!t1 236, d920 dll fovoroiro da '1967, a,

R'" abl.nd1Dento I'!.Il quo di~põo 11 Port(j,rio. n~ 406

dói: 29 09 JulhD du 1910, boixe.dt!; paIo ~iinist:ár1(l •

ch!l Q.;,tunieaçDB9 em conjunto com c MinintáM.n da

Educação. ti. Entldtuil:l Bf1 Pt"OpÕI'l a C!Osl!lnvolvar no ,-

curso nall op9rr\gõB8 do veicule, um tompo J;Up3r10~'

de 15 hora!'! ~er:lo.nl!li!:1 da!ltinl.ldo.s tlxclusivc.mcntcl 1

.8 :l~ftdil'l~ÕCS tio ordlllll·educõlc1cn~::; c cultul:"~lJ.

hO EERVIÇQ I~oRl~A.nVo

A ll'nt:1.d~de ~5gMlU'á dltÍrll,lrnRnt:o, 20:4 (vintE por

Ç'lnto) MO irradiliçõetl 500 pl'Ograrno.3 ~ ce:ró'b:lr 1

••loontllllenbl inrorrnativa.

Propõe "",inda:

.) iI'l'5d1!lr Oll bolatino do serviço mg

tuorcl?9ic.o;

b ) ;irradiar (,! ProgNIZ'4Ç~O inrornatilla t

do Q:lvBrno Fedural;

c) OB textos inrol'''n~tivos s-flrão devld!,

'-H"te rubricados ~ consRrvatbs nos

erquivo5 da ~ntj"di'J.de. palo pt'ft7.o dQ

60 (tlft!l613nta) d111.!J para cvent:ulli.s·

tI.ergincirlll, (art 11 ; 2, CÓdigo 1

BI:tId.bira de TelecollUl:'icapÕe., co.

N~~&o do Dac._LAl 236/t{);

dJ lntograr gratu1tafllllnt8, al'l nlM8 dB

ntdiodf.f'usio lJQ,h a iH.re;ão d5 A(Jin

ela Nsclon!ll, "llIpr'll qtI9. p!ll'd ll'1eo

tMljll oonvoc!l.d!l pell! lI.u1:ori.d.~ eo_

pIltante.

pnBUC1.0AtE rolE:flCIAL

Ao publicldac18 l;(llll8l'Q!el .ncontrDTll'8 r9IlUJ,Blll13!!.·

t.RdA no lnclc 2, eb Art. 67, do I)Ic.-...1 52.79.5, da 31/10/63

(n.;ulUlllnw 00. 8u\li9Q. di! Filldiodltusâo i.

"Ull1tllr li UII fIIlÍ:x111lto 2~ (\d.nt8 por cento) ~

10 horárto dJI &tJ1l prograll/lçio dimft. D tl:DIPO dllfttinado ê P1!.

b11c1d11d11 coIMZ'C11l1-.

Toda progt'alll.çao ~ ."i.!l~r- 88rÍl gravBde 

CDnllllrvada dlI COnrDl'llidlldli co.... lagialllÇ~ •• vigror;

o ;rgwlro integral da pro;ra1h.gm diÁl"ia in-.

clulneb a pub1ie!dlldil co..rcid. _" ..ntida na. arquivos de

'••t:sç;o 'duranta o pram 111,,111 1 I:C?M· a r.~cti.vll ~r.erlM1M;oeo

($a data" o ~~, dIIvidallllntti eUu.nticlld".n. P,ulo bI'IU rfllSPOnslt

W1~•• di8PQüç&a tb órgão fiace.livulor.

A ENTtn,.!'E g POOpr€ A useR PABA .... P!IBIIGIOA;

!li G9!.EfÇIOL APENAS 192Ó {gUino_ 'M~ c.nf:gl ~ SUA PBJGRAMAC~

mARrA E ffl2PQR UnUlAA 90:\ ("Rvwnta pDr ~Imw) DE SUA PRO 

GBNIA® t.t.J51CAl. mARIA. A AUmFlts E INlE'*'fETES NACIONAI6 e...~._~ i

iV·C:,I;:.• p'a.:-:-" E )"1., ~t

[l~ I:OKUIIICI\r:li(1 tãO/, '\ f' ~

~......:y
COIl"TtATO .:'OCl

t-llLLMAP,; CUIHARi'tES JDNIOR,·b,asihiro. diyordadCJ, em

pres.rltl. r«sidcnt.l'.: ti domiciliado em Goi5hi3:Gci5s, ã l\UlI 14~n!' 95

Apartamento 303. 5e.;or ·(jut"e, port..ador da Cédula de Ident.idade: N:
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Cot>il, neste-ci'lso. não ultri:lptlssarii o rcsulttldc dI! divisio do .~i ... () li:.

quldo olP1.!:"ilÓO lia b" i~nçc.

CLAuSULA XVII J - 05 sõc::ios poderio cede.r 'pilrte o~ .. tDt.1Id.:ld~ d~

fiu.t cotas a ~st1"anI'lOSr ~adiarne o (:onsentimento' de sócios que rcpfe

s.ntelll il!als dô1l metade do 'c'Apltd 5Dctal. de~d{f qUI;: aut:torizaao pelo P2.

der (;.oncedern·E;..

I!:L.lUSULA XIX - o exercic10 50c1al coíncidirã c.or.t CI ~n>:. cívi'.;oo fi",

do qual st:::râ levant"õo o balanço g~r,)ll da socíedi'lóc, C::Ir::I<:i d>.:: lt;. "'C~

do' Clue.' os lucres ou prcjuí:c>s serão repartidor. ou 5Uport.õldo:. pc:lr-'

cios na proporção'df< !.lHIS cota!..

EJrI ãecorrénc.:.a à.a presente alteraç5o, fi::::a tr\od~fic3Ü.o; "

C!áUSULA St:XJl.lA do Contr.:tto SoCial, que passará a ter' il sesuim:.-= nõ'';,,

çiO:
CLlUSOLA vn ,- O capit~l $cci.al ~eá. ãltE"rado óe Cr$ 8D.000.000 WJ.tc"

ta, lnilh6~z 6.e cruozeiros), pa'ra Cr~ :250.QºP ORO (Duwnto; to cincocr.tLl t:li

~~...iiç .,7.r~zei:~~, proveniê~te óe-- Aumento de C.::Jpi tal. -

o atlTnl!nto do capital qu~ totalizou o tr.onteinte de

CrJ 110,000.000 {Ce;.to e setenta 'mIlhões dE;- cruzeiro" I , ,sC!rã dj.s~ribui

do aos cotist?s a. proporção óe: cad", t;n', no Cnpit:al dr.. ZITlFr&.s~.

O Capital seJ;iii divid1ãc em 250.000.000 (Duzentos

coenta milhões) df!' cotas, cada uma·com ç "':illor venal d~ Crt 1,00 Úh...-;.

cruzei~o). assim distribuidos entre: os !l.ÔCLOS ·cotis;;a!:. ~

CO'l'I5TA5: caT~5:, ~I)I..~
WI'IllMAR GUIMARÃEs JONIDR 225.000".000 'o/~. 225.000.000

PAU1:.0 DE JESUS BORGES 25.000.000 I~lo -.22..:no0..:-9.QI
TO '1' A L... 250.000.oao 250~OOG.OO{

O aumento do capital .G~rã rC<tlizado e itltE'gralizado 50:

!C11lCoenta por c~ntol ncsb dLlta, em moeda corre'ntt:' 11~ Pais, e SO% (cU,

coen:ta por 'çentol re5tante 'em 15/a6/85. ficando as demais cláus'Jl~:: c~
Contrato Social inalt:eraãas.

E por estarett'. justos e contrat.D.dc~', mandat;i'1fTl datilQ9r~~

lu· o pra.anta instrument.o em 04 (quatro) vi.ll. de' igual teo:r e fGrlTli1, c

qUa.l lido e achado confo1:ml!l, o'i.!'lsinMt juntamente eom as te!!ltemunh.3~,

tUDo presente,!;.

Pll.~LO DE: JESUS BORGES, brasileiro, casa.do. econ::;-". :;.,,<. ,

resiôEmte e rlomicil.iado em AnápoliS-Goiãs, ã Rua Olavo Eatistõ: O:'. .02.,

Lt. 04 - Bi!.irro Bati!:>ta, J?orta~D' de Cédula ào: Ià~n'tiêdàe NI? :3ê.2;:~

cxpedid<:: p~i.él Secrct:<:Ir,ia ât:.- Segurans.:i:l Pública do E5tlldo de Goiã,""
C P F W<' 041.aÚ.Ool-49.

'1/
,;.~-:

aáriO, . ~sidente~:~r~=c:~:::~:-q:; ,~~:~~:.~_::;;~~~~r:~~ d~.:o::~;~~, ':;:~.~'
r.l.ento 3!E, S~tor Oeste, portador da C~dula de Ide!1tidad:- N9 71.101. '.::.:~

pedida pela SecretaJ;i~ cjc segurança Púb}j;a do E.">tado Õ€. GOid::>-, ~ C ? f
N9 0:35.390:S11-49. '

AISIMA"URA~,CJAL POR QUEM DE DIREITO: l}1.í""""..,,\/..........._~y.
Tl:ST.Etl~itHAc---- ,

. o·~~h~~:,~
I )I' i{. ~-- --: J 1\ 1._

I, ~ . -::..V ~~~

'-

CLAUSI1L.A XY. - O:; C<lS-OS n5'o prcvi$tor. no pre5~ntc CQnt'rato r.crão .-<I'.'O,!.

\,·idas. de. àe"rdo com os dt$.por.:i:tivolõ lE"gar~ que regulam o iUflcíC=f<"Jn'H'·

to das soc.íedaÓes por c.otas lia ;e.sponsl'lbi\idaQ~ l1mit..HlJ. p(:\o~ 1'J<~it

a socieó~oe: s.e'regerá, e segtlndc ~ '~9is\""çiit> 11111,: ólsc.ipl1·lli:< a C;<[:(.1.-

çio do sérvi~o de .adiodii'us:iio.

E por <t5-sim' estarem justos e eont.atados, m~nd.:l"',Jr;J di'..

tllografil-r.o pre5~nte instrU.II1·ento. cm lj (quatro) ,,'ias de íglJal t,"~r

'11 íon"a, o .q'Jal lido @o'achado cooforrn'i:, <"ssinam J'Jnt.elflenl:i;' ,<:2'::

t ••unhas." <'I 'tudo presente.

Goi~ni.." (Gol, 19 de dezembro de 1.9134

bJ Ao sócio PAULO DE JESlIS BORGES. 8.0DO.~O[' OI?- cotes

de Cr.$ 1,00 (hum cru7.eirol. ~o'ld;;l uma no y.. lor to

t."l doa Cr$ ·a.OOO.Or.JO (Oito milhões d-= cruze.lrQ';;)'

CLAUsULA \:< ~ O cê1pit~l sac.i.I1,serã integrap:z.ado ';11", moecl .. c,ur,ena •

do f>;,'i~, se,'.: no nto de' ô1ssin .. tur<l 6c contrat.o e se'; er: .5/06/&3:'

~ - t. ~espons~bllid;;rde do ... sócios nos 00 artigo 2~

final do Dacreto n~ 3.708. de lO de j<weiro de ~ .• gl.s. & limitada i; i.E,.

port5nciu tOt .. : dI? c:;;rtdtil'J soci.;;l.

71.107. expedid.;1 peli'! Secretaria de S~pu.anr;;·.a publica do Est<'ldo C~

G:oi~:.. e C. P. f. IH' 035.3,0.511- lj5.
PAULO Dr JE.SUS EORGES. bra~ilch'o. car.ado, econ(._-i!s~

ta. re.5Idcnt~ 'õ:. domic.itiadr;.· rm Aniipolir.-Goiá''', ã rtl.lO!! Oltlvo &ati~t",

nd. 1 lt. 4' - p.airro ~ati::t.ó., porta.do-r da" l:édul1'! de ldentidaae N(

23&.20\, expedida pcl .. s,ecrl':.·... ria ét'> Segufallçil fúbllci:l do 1'.st.~c;o t.

Goiãs, e C. P. f. Il~ 041.818.08\-119.

~~~..'__~ - '~;1:' :.li' .. tl\'.:q~~

l;ll n I stãri D dtl:!:' i:orlll,ni c.açõ~!>.

CLp.USltU VI -o f'r;l~C' d,:, dun;:::i['l do:;

~;~l]dO-'e au<::ndo dI:' SUl! dissoluç50,

dfic~.

CLAV5LILA'VII - fi. 50cicdlldc, por tooos O~ seu's cotistas obriga-SI! <!l.

c.umprir. ri90rO~af'\entc, tocia~ õl!i le.is, reçwlam·e.n1:os e instruções vi

gentes' ou que venr,:am a vigorar, referentes ã execução do scr\'Íço âr: •

radiodifusão.

clA:J5IJU, VIll - O Có3pÚill social é. de l;r~ Bo.o[)lJ.oolJ (O,ju~nt.a Il'li

Ihãe!" de cruzeiro:::;, rE:presf.':llado par 80.00D.DOO de co1.as óe (:r~ 1,00

(hl-lm cruzei 1'0), l: fíC>l ·ZlS's·ir.. d,S'trIbuido:

a} Av sõcio '..!{LU-IAR GlIII1At:ÀES JOUIO!'., 72,.(l(l(l.aaü de

cotilSo de Cr.$ t,Do (hum cruzeiro)., ClIdil Ur.l<l liCJ

lor total de Cr$ 72:.000.0013 l5eter1ta e dois mi-

JhõeiSo de·c;ru.<:ejro~l;

merc;al por cot<l!õ d", rcspon:õabilidade lilllitad"'. cujos negót:los

gestão serão re:gidofo p~las c:151J!;ulas e condí~ões • .; s<'lber~

C'L~USULA I - A áocled.::idc gira 500 fi derlo:.'lfl1in"'ç~o dt:. ,TIl' CJ\tlAl '3. - ~O!",

~'a~::G:H~:I~~:~;~~í~~~~~:~~:~ :o;e::r:~;:s P:~ n~::,~:~~~~.:~: :c:.'::,: ~~
(: dr: 50n~ eimBgens. - 51';<U5 serviços afins'ou corr(l-I.ato~. t.;:li!> caHC

5~fViçO csp!l'cial de rnusíca funCional; .repe.tiç~o ou retr<ln~Mi~::;~ç' de

~on.i OI; sinais de il!1.,gcfT' e !;OI'l1 de radiodifu,,?o; e dos 5(;,'rviço::: é':: 

~ ... dicchi'lml'ld<l- e ativiô<lde.s c.Qrreh~as: - cor.-: f"inalidades .educa.ti'1<.t~ ,

ç;ulturai!ro to infor.m,3i:i'Jils. cívicas e, iiltriõtic'as,'bem c.omo a expl'of!.

'çio comerclõ)l do empt"ce:ndilu,nT;o, medíõlnte l!I'obiençiio do Governe Fe-

deral de concessão ou perllljl'~J'~o. nesta ou er:J' ,outras. localidade,;

t.udo de acordo com ;" le!JI!:;laçào upe.cífica r,egedorD' da m~téri&.

ll:lJl.USUtA \ 1- A Socieda,de tem Su,," s'etle e lo~~l de -estú-dio:. ~ Ali!lmed<:

Corc'::'v.,úo s/..., - l1~rro doMtm-danha. Jilrdil1l Pet~ôpolis. {<m Goiânla

l'iolãs,t' podendo abrir filiais, escritõl"Íos, suc:un<lis e agern:.iali e(l

todo território nacional. e .sempre que assim. )'hC convier c permlti~'

rem. a legisi"ç';o o~pccífic<l do!'> s~r ...i;:os de ~<ldlodjfu!'>ãc.

ClA.I1.S~ -: Fica criado uma f[ltat '!m Anáp.oiis. E.$.t.ada de G.~lh.

~ RI}<l Engel1nelrc flonc\il n~ 222, \2': and1!f, ~<li<l 1201, CQR\ capltid~'

den<lc<od~ de Cr$ S.OOO.600 (cinco m'dhõcs de cruzt:írD~).

CLAUSULA XI ~ As cotas representi:!tivas óo ~aplta:J sõcial li~O Inallen!

I V~i~ c.I~Ci:!Ucronãv:is ,dirct:l ou indireti:!m~tl1:C: a clitrangtdr~s Dr.: ~e$$!.

a~ Jurldlezu:•• depende,ndo qu"lquer ,:I1te.ilçao contrilt[1i'l~. '<!'5sim Gomo.t!.

dOl tf~nsferenci'a de cO'tns. de prév1.a ;,utoríz",ção do poder ~onCltlJent.... . . '

C.L~uSUtl\ Xl \ - A lIoclcdade será <:lcrnirliHTada tlor '.I11.L.KAR GU'''''M.A.ES JC
--,~-_.•~.... ,..,,-,........

·.!.!.L01~"","go qUi:l scr5 conferido, para esz.c fim, 05 pod!':q'!S d/;.~~~,~r

P~~_Junção~r:I que, defendcl"'; os rnterc$~es; da 50dedtlde CIr.

lu1zo ou fora dale •...
CLAUSULA )CI J r - o 1H,retor Superinten.dente. pode'rã em nome da sor:iedc

de. nomear pracuri:!dor'p,u'a reprclicnt5-io em todoli os atol> -de intf:.tes

Se da soc.iedtH.le, devendo. n~s5e ea!.o, ser solicitado para t.il.l desig;n,!

ç~,?rév i ... , :Iut.or i Z<lltão do Gov~rno fede ri] 1.

E.!-~~ - t: cxprC~!;<lmante vct<ldo <lOl;'·Ge.rentes e aos dema.ít so

cio!;. qtJe po:os<:lm il'lgrcssar. na socicd"de, utí'izarem-H~ d". oenof':inaçãe

5001:(;:11. em ncgõcio!i. ou docum!!ntos, de qualquer naturez<>, alheios 405

{ins SOCial:;, âssi{;', como i!-v~tlz~r ou ~fi~l'Içor. ern'notl\c da $Ocicdati~

obrtgaçõel. de, lt':rceiro~.

c:10!l, ti qua I

!:lAUSIJLA xvr, - Ar. COti::ls ::ão livrcllIer,te. trilllsi'erívt:ir, entre os co:.!:;

U~l desde qUf:. h"la <lutorlzaç~o dos Po~ere-s pub1iccs. O pr@ço de ;;:,aê<!

Goiânia (GO), 26 de de~êmbro àr. 1.984

. ,. T.... CAN'AL 9-S0M !: IMAGEM DA COH~AÇti:1J L1DJ-.

;\I~~;::~'~~~~,~~;~~' ;O:ilOR ~~t~~i1f:dt:~Xfi"i
DI!<,ElOP. SUPE,.-,Il1TENDE.I1'E DIR5TOP. \_

í'!SSINATIJ?J:.. CC1·:;:RCIAlJ POR QUC;:!{ DE DIREITO:
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TV CANAL 9 - SOM: E IMAGEM DA. COMUNI CAÇÃO LTDA.

EDITAL N9 11'/85

Q!l:'l.Uto a publicidade Come"reia1

a) il limitã~la a um máximo de 25\ (vinte e cinco pOT

cento) d3. progl'amação diária; ~

1. .. EDITAL NO?, 117/85

bJ a conservar em seus arquiyos. por prazo de 60 (ses

~entnl di;;s. devidamente autenticados pe~o respo;

sive'l, o:; texto.': de todg A programação irradiada.,

clbc~i:ll.ina.dos" por día.. horas e minutos. para serem
c~n~u1t&dos pelo lJrgão Fiscalíi..dor, quan.do nece~

sarl,.o.

1.1 - Publicação no D.a.U.:

- 19 de dueJllb ro de 19 a5.

1.2' - Vencimento:

- 17 ~ fevereiro·de 1986.

1. 3. - Ser-viço;

- Radiodifusão Sonora. em Frequaneia. ModUlada

1.4 - Cidade:

- Ceres

1.S - Bstado:

- Goias

1.6 - Canal de operação:

- 270 (101,9 Iflz)

1.7 - Potência de Operaçio:

- Mií,:i.ma: 0,3 KW ERP. paTn o sl.stema irradiante instalado 11.

~OC1 de altura acima do níver médio do terreno.

- Hínimá: a. necessária, para :fornecer a' cobertura do contor
no protegido de 56 dbu.

h 8 ~ Der.tais Espe(:ificações:

- Conforme as Normas Técnicas para Radiodifusão SonaTa em Fr~

quêncÚ Modulada..

P R O G R -A M A ç 1\ O·

o Bbaixo-assinÊldo, dirigente leR"almente :responsá
vol pela TV CANAL 9. - SOM E lMAGEM DA COMUNICAÇÃO LTDA., com sede ea
Goiânia. Estado de' Goiãs J DECLARA que:

Cou.Jdtirando" o interesse nacional e li finalidade
edUCltivl fi cultural ~o. serv.iços· de radiodifu,sio; a :Emissora co~

promete-se a elaboraI seus' pro'g--ra·ma! inTormativos. educll,ciondllÕ

~ vivo, bem como a ptlb1H:idade comercial .e o serviço noticioso. de

fOTmn 3. cont"I'Hmir para o desenvolvicmnto da Nação, at:ravê5 do apcT

feiçoarncnto integl'al do homem brnsileiro, observando entro, outTO!! ~

os seguintes crit.ê:rios:

3) p:referência li temas, autares e intérpret'e5 nacio

nai!', a fim de incentivar a cr·iativídade do ho:

mem bra;ileiro e o desenvolvimento das empresas

produto'ras nacionais. com a qmsequente amplia.

ção do nercado de tra.balho, liga.do a. tod;!._" a~ ati
v7.d:tdc5 Itrtí$ti cas ; • '-

QUM.t:o ao-serviço~. a Bmi~sq,ia. cOlI.prome
te,-se a destinar no lnínim,o S\ Çcinco por cento) do horál\io de :iUA. pt',B.
grama.(;íio di,iria para. a t:t:ànm.'issão de serviço noticioso.

Quanto 'ã p·rográr.lação educa.ciona.l. a Emissora COm
prô.lll.ete-se .11. de$tül!'-T, grlttu~ta.m6nte. ns autoridades ou a quem 5Ull.S

vc;r,es fiz.er, pArA li. ir:radiaçÃo ,de seu~ programa!; ed~ca~ibnais. Assim
distri1iuLdos:

- 30 (trinta} ..inutos de segunda. a se):ta-feirll. no

horirio que lhes «prover. dentro do perrado de fun
cionQ\ento da Emissora; e -

- 75, (,:etenta e cinco} I:!inutos. nas mesmas condições
.o.s .sibado.s e domingos.

Quanto 'à: -programação ~!!I2~ o que dispuserell os
Poderes Púó1Lcos concedentes.

DenA formA, Senhor Ministro. promete I'l. TV CANAL 9

SOM E IMAGEM t>A COMUNICAÇ1tO ,LTDA•• CASO seja a co!colhida. pua. 11 "excc.u
ção do serviço de radtodi'fus'ão propo!>tL\ no Edita.! de n~ 117/85. a. pr";;

duzir "uma. prop;ramação dinâ':1ica e r.l.Odcrn:l' em técnico. de radiodifUsão:

onde a nota. dominante será a finalidade.- edu,catl.va e cUltuT~l do -'etr~

viço. ..t:-
.Anipolis .. 14- de fev~reiTo de 1986.

--"-IL-LMAll-",..r'1~%IOJl'Ô
!Jtt-t'or SúperIntendentlt

MENSAGEM NO? 476, DE 1989
(DO PODER EXECGTNO)

Subrn!?te à consiot=l:fl.ção do Congresso Nacional o o.to que~~ .;rmis

são à s<...cIEIlADE: RÂ/Jro srNUBro LTV.'\., pa~'" explo/:,arr ~lo p.r:azo de lO

(dez) anQs • .nem direito de exclusividade. serviço de radicdifuéâo "lOn2.

ra em frêqüência modulada, na ddade de Carazinho, Estado do Riu Gr~nde

do sul.

Os COMISSÕES DE Clf::o:CIA E x;::o-:or..oorA. COMUNlCAçXO E INf'Of/.MÂTJCM Em:

C"lMSTlTUI~ E JUSTIÇA B REDA~J.

EXCELENl'ISSIMOS, SENHORES Io!EMBROS DO ConGRESSO NACIONAL;

Nos tcrmotl do artigo .49, inciso XlI. aombinl':do

com S 10 do artigo 223, da Constituição FeClerl!l.l, tenho- a

honra de submeter i. apreciação do Congresso Nacional.

acompllnhlldo de Expoaiçio de Motivos do Sénhor Ministro de
EstAdo elas Cornunicaçôê8. o ato conlltan1:f! dA Porbiri& nO 139,

de. 18 de agosto de 1989, 'Publicada no Diário OficiAl da União

do dill 22 de Agoato de 1989, que ·outcrgA permissão à
SOCIEDl\DE ~IO SINUELO LTD1\., para explorar', pelo prazo de

10 (dez) anos. aem direit.o d", excluaividadc, aorvico· ~c

radiodifulJão 60norZl. (!:M - frcqaência modulada. na cidada da

Carazinho. Estad.o do Rio Grande do Sul".

&) r,?speito àS" difcrendrt';õc::'l regionais da. cultUt'll

brasileira, procur~ndo .relacionã-Ias em seu pl'Ô

prio contexto;

cl manutenção de elexado sentido ético, moral. cív!
co e patrí6tico; e

dl fidedigni.dade da fonte de infor~açã.o do· fato an

t.es da crnis5ão da. notícia e obsl:!rvâ.ncia.. na. pu-

ólicidade. de norm2.S êUc2.s· indispensáveis ã. pro
tcção do público e do consumidor~ -

A programação da e1l\isso~a deverá atender às est:i
pUll'lções do ReJ:lulamento dos Serviços de Radiodifusão. assim--'-c::om~ ~

artigo:; _11 e ·16, !H IV e 2':' do Decreto-Lei nV 236. de za de fevereÉ

ro de 1967 i PortnTi:\ MEC/MC 568, de 2r de outubrn de 1980; e POT'ta-
1

ria Me n 9 55, de 25 de janeiro de 1974. modificé\da pela por'tllTÍIl M~
n t SZ/82, àe 24 de março de 1982.

Bra.sIlia, em 30 de
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S."I,"'"t o : L '~",~c",~"" Ii(,-"," , "\cc :~ J~,
:." Jf,,,-,._L ......\.. I"J .'~ '") , c,,\...v ~''-~''''''-~\.-I'-,,-- ... ,JL..Q L
i:.~;'_""-<,,,.,,,, ~«.. ('<';''-'-d',I,,, 1_:;-'

Excelentíssimo Senhor Presidente d.:l :Repúbllc&,
PARECER:

para €xplorar serviço de radiodifus:;o SO!'J/;Ircl o=rn !:r~

qi.i~ncia modulada f na cidade dE' Cara7.inho, Bstaôr., (];,

11 io GrilndE' do Sul.

Forma lmp.nte , i1 I-'or-taria anc~::l está ~m cC'l'lf.li qõc:o-, a~

s~l'" encaminhada â Subchefia pür::t Assuntos porl::OlT':'.!!

tõres. para el.:lborilçtlo de mensagem ao Congr<:n:GC' N2

ciontll.

Brasília, 23 de agosto de 1989.

WCIANO ~'DE MlOR'D"
Subchefe

St1BCHEFIA PARA ASSUNTOS P~ARl":S-SAP

.t. Netu,as condil(õell l à vista d.a~ entidades que Ge
habilitaram (qulldro anexo) ti. cxc!cuç~o do serviço objeto do ed.!.
tal, tenho a honra de encaminhar o assunto ã elevada comddera
ç'io de Vossa Excelência, encarec@ndo dll! digne de: emviar aD CDO
gre8.0 Racional a anexa portaria de permissão. O ato de autor
98. soment.e virá a produzir seus efeitos legais após deliber:!.
çio do Congrel'J80 Nacional-.t na forma do parágrafo tercc;!.ro; do
uti90 223, da 'Con&tltulç.ao.

Renovo a Vossa Excelência II'II!US protestos do,ma" prQfondo r··p·:~tr~ ~t~'
/L.," ""i"' '7;"""'J

PUBL.ICAOO NO 0.0. OE~L1IO&...

Portaria n.- 139 • dtI 18 d-. agosto

MINISTfRIO DAS COMUNlCACOES.

PORTARIA NO 139, de 18 de agosto de 19B9, que

.outorga permiuioã SOCIEDADE R1.nIO SINUELO L'tDA~, para explot:~r,

pelo prazo de H" (dez) a\\06, aem. dire.ito de exclusividade, .~rvico

de radiodifusão' sonora em frftqftência modulada, na cidade de Carll.

zinho, E~t~do do Rio GrandiP. do Sul·.

D.O.U do dia 22 de agollto 13.e 1989.

Rec~bi~@nt~ de propol'lt.U!1 par:a a. eJtecuç~o e eXP!or"'1c!1o de l!!erviço de

.~:~~~~1~~":~ol'I~~~~~e ~: s~~~G1u@nc~a lIodJ.Ilada', na cida~ ~e Carazinho.·

O MINISTRO DE 'tSThOC> DAS cOMUNICAÇtlES, tendo em. vi~ta o
.Qúlpoato no <irtioo lQ do Decreto nQ 70.568. de 18 de !II<110 dI!! 1972. e de
acorôo COII aa norma.!! e!lr.abelecióõll5 no BeQulaaento d013 ServiçoB de
Rüdiodifuaão ell vioor. torna publico Que. tra.nacorrido8 '15 (Quarenta e
cinc:o) diüll. contados do dl.a se9uínte <la da publicilçao rlel:lte Edital no
Di<ir io Ofici;:ü da União. estará recebendo pelo prazo de 15 (quint:f!)
::lias, propostôl8. pe.ri'! a execução e explora.ção de l!lervieo de radiodíful'lão
l'Ionora, coa aI!! l:a.racterísticas e condições Que ae l5e.,ue.:

1, Serviço_
2. Local
3. Canal
4. Clas8e
.5. Capital .1'ni.o exiQido
6. Baniria de funcionamento

o Ministro de Estado das
Comunicações, usando das atribuições qué lhe conferem o artigo 19 do
Decreto n'õt 70.568, de 18 de JIlaio de 1972~ C o artigo 32 do Rcgulamen

i:~ g67 t S~~V~lo~cdj~f;g~:Uf~aj,c~~n~~d:~ãei~~~o~~ :~;~:o ~
Processo+lC n9 29000.000251/89, (Edital n9' 08/89). resolve: .

ra explora;,-p~~O~~:io~~~ôa7~e:)S~~=~A~~I1l~r;~i~~N:LOe~~;lvi~
de, serviço d~ radiodifusão !Ionora el'll trcqt:l.ência modulada, na c1c1a4i
dI'I Cara:zinJ:1o, Eztado do Rio Grõmde do Sul. '

11 - A permi!ls5o ora outorgada reger-cc-i pelo Código 13ru1
l.!1.ro de Telecomunicaçõcn, l,ciu subseqtlentcs, regulamento. ~ obriga
Ç,Of!IS aSIIUl1l1dll.s peloll outorgitda em aua proposta. -

4eUbe~~~~~ doE~~rig~;~s~:~i~~~~t~l~g~ig ::~f;~B2~3;~i:~á~~~~
terceiro, da C0Jl8tituição.

IV - Eata. PortAria entra elQ vig'or na data de sua publicação.

Avi80 nO S37-SAP.

1- Mt!naaglMll

2-- JI:.M. lIupra,

3 .. 'I'exto da PORTARIA,

4.. ProCft••·OI e

s- Avia0.

EDITAL NQ 008 /89-GI1

PUBL.ICADO NO 0.0. oEjJJ21J6Jtl'

FREQU~NCIA MODULADA
Carazinho-RS
218 ( 91,S HHz)
C
100 (ce.) MIJ.R
Ilimitado

J:a 30 de

bClIIlenti••imo Senhor Primeiro Secretiriol

'lenho fi. honra de enc&».inhllr ......011. ,Secretaria a
Kenaagfllll .do J!:xcft~..nt!.••imo Senhor . Pr~.idflnt.e da RepÚblica,

acompanhada de Expoaição d. Motivos do Senhor Hini8tre da E&

tado du COIllunieações, na qual &ubmet.e ã apreci-açio do COl\

9%••110 Nacional o ate conatr.nt.e do Po:rta.ria nQ 139, de li de·
aqoato de 1989, que "Outl?J;"ga permiSllio i. .SOCUDADE RAnIO 51

XUZr.o L'l'DA.,' para explorar, pelo prll.:to d'" 10 (dez) anoa, aMil.
direito de c exclu.ividade, slI:rviço de 'radiodifusão 8ono~A .em

'haqe.incia aOdulacU', na Cidade' dtl: CttUi:nho, S..1:.ado do Rio

Grand. do .ul-.

Ap~ovaito • oportunidada para r.n var aVo••• ,BX
~llncia prot.atoa 4e davada astiJa4 • eonl!lid ração..

RONAL A U'l'O
Mini.tro Chefe do GabinetlPl Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DO. PriMeiro -Secr"ltíirio ~a CÜlara a.DIl Deputf1do&
BRAS1LIA(DF)

G1tDIN&TE CIVIL DA PRRSlDftNCIA DA REPÚBLICA
Subchefb plIIr."'" Assuntos, ól~ridicos

As à@a;IiB condiçoeB d@ate Editoil faz •• part~ do proceElso Q:ue
lhr. c1eu oriQQ. e em;::ontnua-ae à dinpoaiçio doa inter"e!Ulado8 nill
Diretoria Reoional do DENTEL. em Porto ilIleore-RS. !litui'.lda na. RUil Duquj!!,
de CilX1 õU!. 1279, 'onde l!eU8 rl!i;lrasentantes leQail'l cleverão entregar .UiUI

propostas_

Brasília-Or, 10 dp. janeir~ de 1989.

EXPLCRtQ'JO 00 SERVIÇO CE RlDICDlFU5JD

, - fNIRECA DAS PRl:RJSTAS

. Ali entidades interes3atfas na ellecu'Çao e ~xplorllçno

do '!HH\Oiço de I'ndiodifu:sUo dellerllo, por seu representante legal,

apl'esentar suas propostal'l durante o. horál'ro de expediente, na Di

r~:t."1;2·79R••gjOnElJ do lJENTEL Ml POJ:lTO Jl.LEGBE., - Ru 
co•.,. a . a. Duque de Cax!

2 - cco...M:J'..rfOS Pa..AnVOS À ENTU:W~

2,1 -Requerimento dirigido ao'Mlnütro dâli Comunicaç~~!l;'

Il:EFERf.t>iCIAS: Me - EM n~ ·116/89

NUP - 29000.000251/B9-35

_COntrole nP.] 19.2/89

ASSUNTO: Portaria nO 139/89-MC. de 18 de' agosto 'de 19B9. Que

outorga perrnhsao à Soci~dade Rádio Sinuelo Ltd~ ••

2.1.1 - No retl.-uerirnento deverti constar- o endereço
cor rF.l~pond~ncj a.

2.2· Ato constitutiva" e Aliera'~ê:le"a !I'ub·~~qÜ~nte., com ..

re.spectivlH'I c~ravaçÕc.!l de regiatro ou I'<rqullllllTle'nto na

repartiçDo e~e~en\e.
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2.2.1 - Do ata constitutivo ou de suas allereçOes dev.!:.

rll.o constar dispositivos declarando expresssrTle.Q

te que:

2.2.1.1 - A entidade tem COO1IJ objetivo a E!xec~

çllo do serviço dr.: radiodj fu~:lo.

2.2.1.7. ~ Tratando_se de I>oaiedades anCnimas,

que:

2.2.1.2 •.1 GS açl:les repreIJentativsll

do capital soda[ sllo [.!2

caucionáveis a estrangel

tos ou pessoas jurfdicas

e inalienáveis a ll!stra,!!

geiros.

2.2.1.7..2 _ oenhtlTUI. alt~::~YÚ8t~

tÃria pad~rá li/H reallz,!

da sr.om 1'1 prévia autoriz.!!.

ção do Minist~ril] das C!!.

mun j caçi:les.
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4.1 _ Prova dA condição de br~3i[e-jro, medinnto:! apres~ntaç1l:o

d~ quaJquer ISO dos docl.llTIentos indicados no i tem 3.1.

4.1.1 • Flc~ di3perHl8do dI] aprelent.',1çlo da prov"'lr-d"f que

trata o item gnterior, quem pertencer 90 quadro

diretivo de entlde:de jA executante do serviço

de radiodj fusllo.

4.2 _ Certidl:lo dos Cartórios djitrlbuiaorB$ ervaj!>, Crlminllis

e da de Protestos de Trtulos, dos IOCllís de rf'lsidên~il'l

nos últifTOs 5 (cim:ol anos, bem assim dos I rlc::l 1 idades

onde exer?':. ou haja 8'<ercido, no rnesmo per lodo, ativJ.

dades econOn1icoll, como sdministrador.

1.. 3 _ Prova do c~rimentn da!'. obrigat;~ell eleitorl'lís. medill!!,

te certidJSo fornecida pClõi Ju~tiça Eleitoral.

4.4 _ Decl::lr:lçfto au,inada por todos os dirigentes, conforme

Anexo Il.

2.2.1.) ~ Tratando_se de sociedades por cot!U

d~ respons3biLidade Limitado, que:

2.2.,.J.l _ :ls cotl'lS reprelentlitivl1s

do cApi tal 80cinl 8fta

in1J,líená'lets e incl1ucl,2.

náveís a estrangeiros ou

1'1 peS!loas jttddica!lj

2.2.1.3.2 ~ nenht.rna alteraçlo cantr~

tual p'Jderá ser real ízada

!Iem ~ prévia alJtoriZ!lç~o

do Minjstério dor: Ccmun.!.

cllç~e8;

2.2 •.1.4 - Tanto no C3S0 de ~ociedR.dl'l anenima. co

mo no de por c[Jtnl!l da re.'lponsllbi I id~da

I imitad.<l, que:

2.2.1.4.1 _ 08 ;Ieministrl'ldores de\j~

rt!o ser brald leiro!l natos

ou naturall.rado$ h4 mais

de 10 anos e li. sua inve!.

tidura nOll Cllf9Q5 Bomente

podkrá ocorrer depois dI":

terftfl1 gido aprovado!! pelo

Mini!ltf;rio das Cam..ll'l i c,!!.

Ç005.

2.2.2 ~ No elltatuto de Fundaçllo dllvcrá constar dillposl

tivQS relntivoll, apeneI, aOll subi tens 2.2..1.1,

2.2.1.2.2 e 2.2.1.4.1.

l.2.3 - As IOl:dedade& anOnímn!l ainr,fll nfio CllF.leutnntell da

serviço de radiodifutllla devel'tlo npre3entar. jUl"1

to cem seu estatuto, o quadro societário atu;~
lizado constando o nÚrneró, o valor e o tipo das

açõe~ óe cada sócio.

2.3 - Relação Anual de [n[orffiitções Sociais (RAIS), COfllO prova

de cumprimento da l.egistaçiIo trabalhista referente à
ob~ervS.nciil da proporcional idade de brasJ,Jeiras na en~

bd<lde.

2.4 - Certldê:o de quitação de tributos federais, exceto quan ..

do se tratar oe microempresa.

2.11.1 - 05 documentos en~rados nos itens 2.3 e 2.41

não pr ec i sario ser apresentados p!'! I a s en t idades

que não tenham ainda iniciado suas ativid.ades.

2.5 - Decl'lração firmada pelos administrador!"s, canCar~ i\ne~

xo l.

3 -~ RELATIVOS A~ CDTISTA a'J ACI~lST'"

3.' - Prova da condição de brasileiro, feita mediante apre~

sentaçl!f.o de qualquer um dDS seguintes documentos: cer~

tid!o de nascimento ou casamento, cerri{iclldo d'!!' rest'r_

vis1;<\, tftuJo de eleitor, carteira profjs~ianal ou de

ident idade, cer t i [ic:ado de natun,l i:r.ação exped ido há

mais de 10 'anos e, para os portu'gueses. reconhedl'tle'nto

de igualdade de direitos civis ou prova de re5idênci~

perrnanent~ no País.

3.I.l - Fjca di,spellsado da 1!present,)çJ:o da prova d~ que

trata o item acima, quem pertencer ao quadro

societár io de entIdade execut:lnte de serviçD de

radiodi!uslo.

4.5 ~ Todos 0'1 doctxrentos, com eXl::eção dos que tenhM\ volid..!

de predeterminada f' dos comprOV3t1tes de nllcionl1lidodc,

dever1l0 so!r fIrmAdos, expedidos ou revalidados l!m dnta

nlio superior e 60 (sessenta) diAS da .~I..la l'lprallontllçlio.

A demonstraçllo dos recursos técnicos li. que se ro!
fere o nll 5 do item J do artigo 14 do Regulamento dos Serviços de

Radiodifusllo, com IJ redaçilo dada peta Decreto n Q 91.BJ7/BS, dev.!.

rá ser feitll medlnnte indicaç1.lo da3.carocterlsticM do transmi,!!.

minar ti do lIisterne irradiante (Anexo ltI) que a entldl'lde prete..!:!.

de utilizar nas s..,al} instl:l,hçtles, corrpreendendo: fabricante, tipo

e I"OOdelo destes equlpernentoa.

'6 - CAPITAL M[NIM) EXImoo PMA O EM='R.EEN)IM::NTO

6.1 ~ O capital mfnirm el<:igida para a etll'reendimento de que

trata a Ill[ncll "c", § 1" do artigo 11 do Regu[6Il'Iento

dos Serviços de Radiodífull~IJ, com a reda,çll.o dada peLo

D~creta n2 91.837/85, 6 c~lculndo em funçll.o da potência

ou, no caso de FM, dll CJOll'C da estaçll:o, conforrre tab!.

la abaillo, fixada pelo portarill lvC n Q 3Hi, de 11 de ".!!,

verrlno de 1985.

ESTN;CEs IE PJlDIOOIFUSPo SCN:RA e.1 ct>QO. .MDIA, CJ"OA

O.RTA E Q\OI\ TRl:P1CM-

6.1.1 - ElItnçOes de potência até 500 Wi elo:.clu~iv~ 100

{cem)'vezes o maior Vaiar de ReferênciA.i

6,'1.2 - Egtaç;'es de potén~ia cOl1l3rcendida entre 500 W,

p.xclusivl":, e 1 kW. incluaive _ ZOO (duzenta.)

vezes o maior Valor de ReferenCilti

6.1.3 ~ EstaçOes de potência corrpreel\didn entr~ 1 kW,

~xclullive. e 5 kW.. inclusive _ 500 (quinlientas)

vezes a maior Valor de Rl!lfertln~i.l:l;

6.1.4 - Estações de potência cD:Tpreendida entre 5 kW,

exclu!llve. 10 kW, inclulllve _ 1000 (míl) Vl'l:ell

o maior Valor de' Refer~nei.!l;

6.1.5 - Estaçõen de potêncill ~crnpreendida entre 10 kW,

exc!usive. e 25 kV1 inc.Ju",íve _ 2500 (du&!l mjJ e

qulnhentas) vEtzes o maior Valor de R{'Ifer~nclll;

6.1.6 - EstnçlSes de pDtência compreendida entre 25 kW,

exclusive~ e 'O kW, inclwli"e ~ 50DD (cinco'

mí 1) VeLes o maior Valor de Rafer!rH:ín;

~ ......
6.1.7 - E:lltaçDes de potência luperior li 50 kW - 7000

(sete mil) vez!'!!1 G-lTIIIior Valor de Rehréncia;

ESTJlÇCES DE RfoDIOOIFUS.i'b SGCRA EM FREI:1..Ef\CIA~

-"'"
6.1.8 - EstBçi:fes cJuse "C" 100 (c~) vt!z/!'.4 o maior

Valor -rl~ Referência;

6.1.9 - E$taçi5€'s c-1IJsse uBu _ 200 (duzentes) vezfll" o

maior VAlor de Refer~ncil'l;

6.1.10 - Estaçr.oes cla.4ge "A" - 500 (quinhentlu') V8%fIIa ..,

maior V3[ar de Refer6nc-iB;

6.1.11 - Estaç;:les classe "Espec-inl" ~ 1000 (mil) V~ZI'U o

mRior V~l!or de Referência;'

E.;iT.tIÇtts a=.: RPDHDIFUS~ OC SCNS E t~ (TELEVI5JfO)

6.1.12 ~ Est;:[çiles d6 potêrll::la até Z'f kW. exclUlivo 1500

(mi I e quinhentas) vezes o rntlior Valor de Rof.2.
rêflcia.
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6.1.13 _ Estaçôes de potência corrpreendids entre Z ~W.

indusive e 10 kW~ exclusive _ 2500 (du:ls mi I e

qwlnhentlils) veles o (fl;ior Valor de Referênciõl;

6.1.1/1. _ EslaçiJes de potêllcia c~reendid8. entre 10 kW,

Inclusive e 25 !<W, exclusivo. 5000 (cinco mil)

veLes 1J major Valor de Rllfer~ncia;

6.1.14.• E8tAçOes. de potêncla igualou superior a 25 kW

_ 7500.' (sete mil e quinhent~n) vezes o mQior

Valor de Referência."

6.2 • OI valores B!ltabelecidos na rtM!lncionada Portaria ...c
316/85, referem~lIe li; cada nOlla cance,slo ou ptn'mIss§o

pretendida. considr.:.rada isaladllfTll!:!nte, e o lIalar--tre l'!,

ferência, li; ser c:onsideradt::r para o I:l,Uculo, l!i o vigente

na data da publ icar;1\O do Ed:l tal.

7 - A~~ I:E DISPCNIBILIew::E DE REClRSOS F'INIlN:EIROS 1'0

OO'V\ SER FEITA Q\ SEGUINTE Fc:FM\;

7.1 - No caso de entidade ::linda n:la executante do ~I!t"viço de

radiodi fusno;

7.1.1 - quando o capital :lOC131 da entldnde for 19.!!!l
ou superior:lo volor do capitol mfnima exigido

pllrl1 o empreendimento c cativcr totalmente i,!!.

tegralizodo ou prevista. nol etos constitutl

vos, a integrali'Zi3çlio 01'.6 li datn d!!' entUl1:1u

funcionldm3l'Ho do (l~t3.çUo:

7.1.1.1 • Prol/a de depósíto, em banco ou outra

inst(tuíçfto financeíra, de, no m(nl

rro, S(]X, (cinqüonta por ellnto) do v!.
lar corrn!lpondtmtn ao cllpitnl ell;igioo

par;t o ~reendimentQ.

CBSERV,eçJ!o: Se li entidadl! participar de mai!! de

u:n Edital dl'!Vflrá, pllra cada lJn deles. aprese!!.

tllr, aHm do dll-põ!lito de 50% Ccinqultnta por

cento) do c'apital, dcclat!1çl'io de cOl'T'9-l'omin~ de

t'ealizaçrla de aumento do capital social de moi!!

o VAlor do capitAl m[nimo exigido parA cada tnl

dos ~l'Ir\liçCls pretendidoa (medeIo IV);

7.1.2 _ Quando rJ capital social for~ ao cllpltal

mínimo exIgido porlr o eIlllreendill'll!ttlto ou for

~ ou superior, ITlQS nflo 'l'l-ltlver totlllltTlflnte

inte~ralizttdo, n~ previltll II tUA intltgrAliz.!,

9_0 até 11 data do' inIcio de lunelo=Jn«MIHo da

Ilstaçtlo:
7.1.2.1 M Prova de d"p6sitO-, em banco ou outr1t

inst~tui~lo fInanc.eIra, da, no rornl

mo, 50% (einqüllnta por cento) do v.!!.
lor corrltspondent," ,110 capital exi!:jldo

para o erI1JreendirTl!lllto;

7.1. 2.2 ~ Demonlltnç!la tla di llponibi lidad"fl de

~rEdl.to banc4ria ou d. garlmtia de

finllnCIDfMnto, feit. atrllv6. f1edoc,,!!.

mentos fornec i dos p"e i as i nst i tu i çl:iell

pr6prias ou de financi:vnc·nto C'oBced!

do pelo fabr'icante. dos equipamentos.

de forma II clXTlplet:H< o \flllor do capl

tal mencionado no sulJltem anterior,

-atéatingll', no m(nimo. o total do

c:Jpi tal exigido ~ara o cmprccndimc!2,

to:

.2 - No caso de entidade e~ecutante do. slHviço de radiadifu

s~o:

7.2.1 - Quando (l capitai sociDI totlllmento lntcgrallz,!

do for~ ou súperior à som::l dos valores fl
xadolS na PorúJritl /VC n2 316/85, para cada um de

aeus t1erviço, acrescida da quantia e:<igida para

o novo empreendimento, a entidade fica iscnto

da demanllt l"l1ção de d i ~pon i b i I i dade de rceur so~

fínanceíros.

7.2.2 _ QUAndo o capital 1100111.1 for InfEHlor ao capltel

mrnlmo exigido para o empreendimento, (e8colher,

\n1lI das opções aba i xo i nd i cados) :

PRIr-.-ElRA: a) prova de dep6!1 i to. em banco ou

outra instituiç~o financeira. de.

no mfnimo 50% (cinqüeilttl por cc!2,

to) da valor correllpondentc do c.!

pita1 exigido plI;ra nova l!lTfJreendl

roonto;

b) minuta de alteraç1l.o dos 3li5"S con,!

titutfvos para e'levll.ç!o do capitai

tlocial, O ser atmentado de mais o

valor necesstlrio par .. a novo.) (j~

proen~imento, na qual constt! Ql,H:! a

sua \ntcgrol izaçilo tal;!l ,.erd ~í!:.

tivada até a data prevista P,Hél '3

entrada em funciollamento da '.;"Jt~

çãOI

SEO.J'IO!\: a) prova de depósito, em banco O'J o~

tra intH.ituiç:lo f(lH:mceira, de, no

mrnlma. 50% (cinqüentB por cento)

do valor correspondente ao capit:;ll

e;cigido para o novo empreendime~

to;

bl demonstr::u;no de disponibl1id':.r.le de

cré.dito banC~l:"lo=J ou de gar:wtier de

f i nane i amen to, fe i t<:l a t r av~ ~ dI;'

docl,lmentos fornecídos peles instl

tuiçi:los pr6prilJs ou de finam:i,!!.

menta concedido pelo hbricantF.'

t:lo~ CQuipomcntos. de forma a CO!!!

pletar o '1l!.lot da cl!.pital rne{tcic!n~

do no llubit!!ffi anterior, alô oU!!,

gir, no mfnima, o total do Cl1pitnl

6lCigido para o ~reendirTl!!'ntrJ;

7.3 _ Sendo A propu.nente uma fundar,:no, llXllcutante do serviço

dll ';l.diodifuslto ou n~o, Q c.omprol/~ç~o das r~cUrsOS P2

deri1 aer fei tn de um::l. di'ls seglJintes mnn~iro.!!:

FRlfltElRA: a) prol/a de depó'!i! to , NO bAr'lCO ou outrR in,!

tituiç~o finilnceira de, no m[nima S{JJ{,

(cinqüenta por cento) do valor c:orrt:lSpD!!,

dente ao c3.pitl!.1 e".(igido pl!.r1'l o ~reendl

mento, e.

b) demonstraçllo de di!lponibll idade ~édito

bancário ou de garRntla de finandamento,

fel ta atravl!is, de doc~nto.!\ forn!!icidl"J!I p~

las lnstituiçlies pr6pl',Iall ou dfl finllneili...
mento concedi'do pelo fabrlcllnte doi t1qul

pQf\'llentO!l, ou atl'fI.'16s de outros meio!! qtHiI

demonstrem a cOl'f1)lementaçllo do '0'11101' t-atat

do capí tal exigido para o ~r!!illndil'lV!nto.

S~: prova de depólllto, em banco ou outra in.!

tituiçl:lo ,"financeira, do tot:o.l do \fl!lIor

correspondente ao cllpital exigido para \}

erTYreend irnen to.

7.4 - Os fin,#lnci~ntmtos- ,com os fabrlcrant!l! do!! equ IpArr"í!'!n tO!

com eatabelecír'nentos- de cr'édito nacionaill nlo pori!

r~o. ser contratados- por prDzo 3upcrior li; 10 (det:) anosj

8.1 • A ",ntidade deverá apresllfltar. em corllllcmentaçllo 11 !Ul'l

IH"OPOl§.t~1 '0 quudro '(Anexo V), pllrll oa fina: ·dos atlneR.

.!. !:!., E., i.', !.. e I 'do ~ l-ll do artigo 16. do ReguLBmI!nlo

dos Ser\fiço~ de Ra"diodifuIIO,.com a TedaçRo que lhe foi

dada pelo Decreto oi:! 91.8'37. do 25 drt-:'outubro dI! 1~a5.

.-~

9 ••1 - P!H:I eh!lto de preenchimento dos ttl'lM. 7 e 8 do An@.'>':o

V. constante do item llnteríor, a proponr.-nt" devera ela

'borar seus programas educatlvru 1 artfstlcoll, l::UHUrai;

e informativos, c~ observ"ll~cill aos prlnclplolt "nunci,!

dCl~ na artigo 221 da Constitulr;1I0.
10 - DISPOSIçCES FIt\ll\15

10.1 - Os dactxnl'lntos dcvQrllo rier apreaentAdnll, prefer@lncíll;!

mcnte.·emor-jgin1Jl~ leglv!!ill ·facultadB a reproduçiJo

fotostática dc~dQ que:.a~ cópias seJM1 ButenticlI;das e

leglveil\;

10.2 • A aceíta-çi!io das proposta!! n:lo irrplicarâ nR obrigll;to

riedade dl'! outorga, . podendo o Edital 1'Ier clI;ncelado

por interesse da Administraçl!lo, medillnte ato do Mini,!

tro das Clll11lInicaçõea nos tllrmall do 9rt igo 12 do Reg.!:!.

qulamento dos Serl/iços de Radiotlifu&li:o=J, sMn qu~

proponentes tenh11m direito a qUAlquer rec:1M1Aç~o cu

lndcnizllç~o.

10.3 - Constatada falta ou inCOtrcçllo na dOl::lITlentmção quPl

oCCllTpanha ll. prOp05ta, ti OCNTEL poderá conceder t.m pt~

Z,o de Mé 15 dia .. à proponente pari!. !u.lpri-Ia'.

10.3'-1 _ Nos Eat::idos do Prrulzonas, Acre, Pará, Rond~

dia, Prnapó o Roraima, li l!!;(cer;§o de SUA~ c!,

pitai~, o prazo podcré s!'lr de at.é 30 dia!!, a

critériu do CENlEL.
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10.4 - o Ministro de ElItBdo dali Comunicnçocs poderé BIJtorl

8 juntada de doc~ntDIJ AO proc'U1AfI das proponl'l!.l

tlll e determinar seu reestudo.
QUART,~ A soci":'~,l j,: "': C0mpr')m~t":.', por' seu Gerente~

cios, 'l. r I') '·r.~t.'-lar qualquer alteração neste

le.s - OMinistro de Estado dali CornmicaçOlls rell!rva-SII a f!.
culdade de, verificada a convenitncia e, havendo p0,!

llibllldade técnicA, 'ou~or9ll.I· permiulla a mais de t.mlI.

proponente dentre as qu~ otcnderem.lu presentes condI
çrJel.

Me - DEN'fEL

PROCESSO N' 29000.00251/89-35

QUHITA

Cootr·"1t, :t''-·L 1 ;"",em 'lue t.enha para is~,o 3idopl~

na c ~'!r"~ll1,,~t~ .lutorizada, ?revlamente pelas'

Ar. 'l'JQ'.":l;. p':pr'(·:-;Cintut-i.va:;; do C:.apital Soaial,em

sua f; J~.i! LI l</',! l?'~f'tcnc'JCa(), sempre, a br,t.silei-

Senhor-, S.ecrctlÍ:rio-Geral.
diret.l :,'] i.:'~iret3menl.e, a estrangeir.):?, fi: Dl1 .]

ASSUNTO: Tra1;a o presen'te processo do Edital n'

00B/89, para outorge. do serviço de radiodifusão son.Q.

?[iX'["~ A so{'!i',~~ .~<; ··c obriga, por :'leu i3:erente e !.>6cios.

a ob::;el'"""lt', :"flM rigor qUe! se impõe, Lei:õ;, Decr~

ra em fr.equênda modulada, n'a cidade' de Carazinho. E!
tado do .Rio GrlUlde do Sul.

ESTUDO

5INreTICO: No, prazo estipulado. acorreram ao cham!,

do a~ seguintes entidades:

a) ANDRIf AZEVEDO E elA LTDA:
b) COMUNICADORA RADIDFONlCA DO RIO GRANDE LTDA.

c) SOCIEDADE RÁDIO SINUELO LTDA.

o proce!lso foi eXllminado pela Diretoria

Regional do DENTE L ell Porto Alegre (despa.cho de fls.

28. 30 e. 'Parecer n' 054/89 (fls. 31 a 4(J), e pela Di

vhão de Radiodifu$io deste Depart~ento(Infomá.ção I

MD N' 162/89), constatando-se 'tue as entidades supr!
mencionadas atenderaIfl aos pressupostos da Edital.

tos. i'~~·'li,i''.er:J:05, Portarias e quaisquer del'1pa-

eho$ ,~ h;..;:.'.·:,~:: emanada::; do l~ini5têrio das Com1!

nic.n.45c<; <:lU ~':: :':cu~ demais ôrg5o.:! cubot"dintlaos,

vigcrlt~:i c ~, 'ligir c ref(lt"cntes n legislaçl10 rio

radio:.1 if':55'.) em ro;er:l1.

O i::~pit-',l "o,~i1.1 é de tlCz$ 4.000,00 (quatro mil

cruz.]do~ novo:,;), repr'esentado por 4.000 (quatro

mil) T.wt",~'. [l() 'valor unitál'io de NCz$ ',OD (Wll

crUZiJ..Q(; n·:''lo) c·1da, :3ubscritas pelos sócio::;

forma que .se segue:

a) ANDflr; LtlT~ Dl:: AZEVEDO. subscrete '3.600 (tres

mil \'!: ,~eü"centa.3) quotas, no· ...alor total de

nCz$ 1. :>00, OO( trc5 mil c seisccntos ct"uzados

CONCLUSAO: Ante o eiposto. está. o processo em condi

ções de ser 5ub.etido ã consideração do Exm9 Sr. M!

nistro de Estado das COlltmicações.

B,rMília.~de ~ de 1989.

novo..;;

b) i\LE:<l\fl[.!iE: i\NDRit GOLLNER. subscr' 200(duzen-

t.as) quotas, no valor tota.l de NCz$ 200,OO{dg

zen Lu:') ':!'uzados novos);

, f.c...-.
ROBBRT BLQIS DNTES DE SOUZA

vi retor-Geral do DENTE L

ANDR~ ,iZEVEDq & elA LiDA

CONTRATO SOCIAL

OITAVA

c) JOhO :,~,P~RTO XA!lIER DA CRUZ, SUblJreVe 2001.d1!

~<!!,Ld.:J 'f'JDl.iW. no Vlllol' to!>3l de NC;;.t ,~OO,OO

(u'Jz':.'ntr!o cruzado."l nevas).

O C:õ\PH.ü ,,~bscrito, é lntegr~lizado nel'Jte " •

em rr.oe I 'vt'r(;nt~ nacional. lO ~

'.- A rQsp0n.s~lnlJ.dad~ do~ sócios é, forma da . I'

gi~l·'iG;il). !imita_da ao valol'" totA"'i do ~~Pital 52.

, ANDRé: LUIs DE AZE.lIEDO, brasileira, caslldo, c~

aiantfl , relS1deate e domiciliado neota cidade de Carazinho _

RS, à rIJa ROdrigues Alves, 2'20, portador da carteira de i

dentidade nr 60091868011 - SS'p - RS e do ClC de nr 324.920.6

50·~91

NONA

c1al.

- A soci':'-'lHle será administrada pelo s6cio ANDRé:

LtllS u~ ~Z~11EDO,:'-na função de sócio gerente,Ç(ll-

bendo_l~jf: t<)90S os poderes d,e admlnistraçi10 le

gal ~ ;11"", r~presentaç"o Pom juízo ou fora dele

papéi:.:. títulos e documcnt()s~ .relativo:) às· gcs

tOes ::.:lI?:.. .. ic c comerciais.

aompc~illdo-Lllc ainda a aoninatura de todo:'!. os

- Os ;:.é'?i.";:;; 'lue exercerem at:l.vidade$ n(l,·sociedade

ou lntercli.ta, o Capital e Lucro8 apurados no úl

t,!~:" baJ.O:lll<;>'O i1provado ou e'tt novo balanço especi-

cacos.

aos in\;.~rCi,n;lee da socicdade, ficando os lnfratg

res pes:,.oJ.imente responsáveis pelos atos prati-

mento CKprC$SO dos demais s6cio5 ~ da autOr"iUl

çAo pr"é'Jiél do Ministét"io das COmUnici':l.ç15I'!S·, nos

termos da cláu5ula Quarta do preoente Contrato

S·ocial e, para esse f1m, o'·sócio retirante deV!

rá cor:!unicar- sua.resoIuç!lo à Entidade. Em qual

quer' hi pótes~ os ;0:30i08 remanescentes ter-:.to. rem.

terceiro.:! estranhoa à 50cied..de sem o con-!ll!lnt1-

terão rC"lunera.ção fixada de. comum acordo.

Dt"ClMA PRIME"lflA - r U:i.:J .da :a7.~o sociai, nos termos da clá.!:!,

3ula r;ur:.:i., 1este instrumento, é vedaao em fian

ças, <l'ni·,: e outr~9.s <1:tos de f'avor e e~tr<lnhos

DÉCIMA.

D€CIMA SEGVtiDA - AS quotas. .sºcia1~ nAo poderao Mr c~didas."

pre l preferência na aquisiQl!o das quotas do só..

cio reU/·ante. A evenl;.uaJ., .3afda de sócio ser~ ,

objeto de prévia anuênci1l. do MinL~tér.io d1\s Co

municaç~('s•

D€C1MA TERCEIRA - '" I C'.' •• nol,O um dos sócios ou se-~ando~n
• ,....oJ!

terdi':.o. ~ ".}C~edade ni'!:o se dissolVerá. pro~ ti -oi

guindo -:'Jm ;:~ rCl':'mneacentes. cabendo aos herd \~

ros ou r\'p~e3él'ltantes legais do sócio fal!;lcido .

Sul, à rua Rodrigues AI ves, 220.

A :sociedade é constituída p/H'a ter vigênda por

prazo indeterminado e sua1.'J atividades terlIo in1

õio a ~artir da··~ãeã em 'que ·0 ·'Mini3téff"ria.-s' C$!"

lll.unicaçOes def"rir o ato de, outorga de conce.!\

:sla t'(n .'~!" ':~':r.~. Se nece33ário for a "::lua dl~"
.0:."'"

luçl1o, ~ :,~.) ol;'lervado5 os dl1!Jpostivos da .:;;~

PRIHEIR~ - A eociedade girará sob li. razlo ~oci3.1 de ANDRe

AZEVEDO" ClA LTDA, e terá como finalidade a e

X~ClJçlfo de .lIerv~ços de ri!ldiodifuslo 1!Jono.t"i"e de

rldiodifu:lllo de ~onl!l e imollgf!nl!l, JIlediante a autg

rizaçiio do Ministério das ComunlcaçOes, na for_

11. ali!. le.! e da legi~la9110 vigente.

... .!Iede e raro da sociedade tem como endereço a

Qldade de Ci'iraz1rilio no Estado dQ Rio Grande "do

SEGUfiDA

TERelURA

,ALE:XANDllE /i.NDRI:: GOELLrlER, brasileiro, solteiro,

Illll.~or emancipado, comerciilntc, reaj.dente e domiciliado nes

ta cidade de CarazinhÇl - RS~ à ru.n -1>residente Vargas, 382 ,

,portador 'da carteira de identidade nr 7035427918 _ SSP _ RS

e do Cle de ar 1180.065.020-311; e

JOIW ALBERTO XAVIER DA CRUZ, braaileiro, divorci_

ado. advogado, rMidente e domiciltado nesta cidade de Car,!

7.inho - RS , à rua ?olidoro Albuquerque, 119. po'rtador da

Carteira de Identidade nr 1037966825 _ SSP _ RS e do ele de

nr 005.1125.980-00j CONSTITUEM, entre aí, e na melhor f'orma

de direito, Soci2dadc Comercial por quota~ de resDonsabili_

dadlJ 111l1itad., cujos negócios seria regidos pela legislaçlo

vilflnte: fi pelas eláu:3ula; e condiQOc3, a oaber:
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t11mente l':vant'.ldc, se ocorrido o fêllecimen1;o ou 1.3. Homologação Dentel 09 "3126/78

lnterd":. "';''.10 depois de seis mC3e~ da data dôl apro-

vaçJo do Pa11nQO flnu:l1. Os haveres as.slm apur'3

dos :COl'l'~O pJ,go~ em 20 (vinte) pl"C3taçtiea

2. SISTEMA I'RRADIANTt

2.1. FllbriC4nte~ &PRA Ind. e Com. de Antl!JU.' ltdll.

2.2. Modelo:
sais. ".I.;uais ~ sucessivas, .9êvendo a prilll.elraser

paga trp::; meset.após a data da apro'IaÇao dos c1

tado~, ha.F.!re5. O Capital Soc~tal será reduzida

proporcionnlmente, nunca inferior ;tOS limites fi

xado~ :'11 legislação vigente. Se, entretanto, de-

sejoren <"13 !".erdciro$ ou rcpre.!lcntantes legais 'do

ralec5.\IC' ou interdIto continuar na Soci''edade, e

COlTl i:;~''''' <.:oncordarem qs dem<l-is sócios, dever:io

desie;n;,r '_}uem os represente no luga.ro do sócio f!

lccido ou interdito, cujo nome será levado à a_

prcciaç;jn f[O Ministério daI!! Comunicações, e ten

-do dele ,) :,lua aprovação prévia, podará integrar

o quadr'J .::ocial. ~o que advirá ncessárlncen.te, a

O~CIMA ,QUARTA - Os lucros I apurados em. b'llo:l.nço anual, ~erlo

dlstrj_hllÍdos entre os ~ócios.J proporcionalmente

,. ao número de Quotas de que são detentores, depois

de deduzido. prelínri1larrnentc, tl importância oor- SOCIliD..\nH M.mo SINUfiLO LTDA.

rC3pondQnte a 5% (cinco por cento) do Luero Lí- CONTn.,ro" SOCIAL

quido, 1J-1ro a constituição de uma Reserva Esta

tutárh, :Jte que atinja tl 20~ (vinte por cento)

do C;;pit::l1 Social.

D~CIMA QUINTA - PZlr,l o exercIcio das funções de administrador

procurador, locutor, responsável pe~nstala

ções r;~ctn:c':l~ f>, principalmente, para o encar it"ll'1

o - t ,e d d ..!.u or.~cn a.0;<10 e "r:w,tureza intelectual, dlr-ct t~.2:t

indiret,:l:llf":'ltc, <l Sociedaçle se obriga, por seu:! ",c,

administ;('-3d-:ll"'es e_ ~ácios, de&de Já, a adm.itir. '

.somef'~ f;I l,ré-l$:Ll eir?.:: rBl. to",.

Df.cIMn SEXTA - O &~:(!r".i,)l".;) 1>oc1a1 eneerrar-se-á. em 31. de d~

zembro 'h ::ada <inç.. Os lucros ·3.purados será proc~

doido <\'1: ""f'r.'» com a cláu3Ulrt Dé'cima Quarta. e os

MItTCl!o: rl:ltC.\RA CORRGA t:tlmARj\1~5, bTõlsilciro. CUtol1

do. jorn:llistn, fl'l: nllCl.(Jll.(j:iO-{1U. rc~idcll~l.l C do

nlicilbdtl !.'lll Novo 11,lmhuJ·r.n-IUl ii rua ,rt-Cucrico' Lind:
536; .

~IJ!'~' hrnsilcira.soltci!.'l. õluvogtiua, CJlF
008.S711.I)!iU-lJ,l, I:csitlentú c domiciliada UCt;ta CC11ü
tal à rU;l !-\nnto Antônio, :!ú7, ·apto. 302 ú -

cEtlNA GlIl:Hlti\ I\t\I,LVr.. brnsilcira, solteira, rndin
!ist(l, CP!: 1100.3'74.270_91. rO<.idclrtc c tlolnit:ilL:1dtl

nesta callital a rtm ThomaZ" Flores ••15, llptO. !JO,

rcsolvc"m (Ie comulQ o mútuo acordo instittií,. lima 50

ciclbd<:.Jlor cotas de rcspolH.abilidode limiruua. co

mo C'fctú',JIltI'ntc ~ Í;lzcm. lIudi:l1ltc cl.ífl~tlLa;
e'condiçõl':; sl'guinte~: •

event'.I~, i.'; p,,~julzo~ ~crão suportd'çloc: pelos sócios

CLÁUSULA Sa. - A SOCi\,d,lllt' girarii !õob il ,iellolJlintl(iio sodul dI:!':

CI..~USUL'\ 7a. - A Soeic-.1:J lll' tern- a SUlI dur:If,::io por pr:l:o indctcfm!

naJo.

CLÃUSUI.A 6:1. - A Sociad:ulo POdCT5. aedianto resolução dos cotlt
tu. Clbrir filinis, :lEêncías. escritórios eM qual·
quer parte do território Ilnc:ional ou no oxterior.
11 ~ PRA:n I; DENOMINAÇAo

I • TlPn. riNS, Slilll: H FOI:O

A Sociedade terá n sua sede c foro riosta cidade dI'

'Porto Alegre. Es~ado d~ Rio Gr:md'C do Sul.

A SOCi<:ll'lIk' niio llolli..'ril ter partidlJUl;iio 'em outrn~

emprc$as J[~ J"iu.li.odiCusiio dll a 01:1$ !'le associar.

A Socicun,'c ter5 por objotivo l1'~I1Jirt'llç50

vi~os de radiodifusão, oa 5Un!l diversas' !li

d~s •. tlo conf:rmidadt:' Cb~ ;JS ~spcc~Ii~~~õo. ; ~i!;.},"
gcncw::; cOllt~(h!5 IH! Icg:Sl~~:~o prOI'rJlI, e I '.
forem Jctcl'mlnacln5 por argilos e llutorida s ;t'

tetitcs. ~

O qlJadl'o tl~ l)C!i'~ol11 devcr:í ~cr de. no mínilllo. 2/3
(dois tcrço!t-) Ja ,t-rabnlhat.lorcs n:u:ion::Ii!'l. tlcvcndo.
por ::Ol1sl''ll1êncr",. 5clnprc ser obedccida essa propo!'
cionalithhtc, conCoT~e uetcnninn l\ legi!llnçüo.

Cl~U~ULA <lo., -

CL!\USULA 5(.1.. -

CL,~USULA h. - A...SOcicd:hlt:' $C'rú por cotn$ de rcspcnsabi lill~uk li

Mitada, pfft.l~'ntlo 05 sócios. representanuo n Maioria

do capltnl. proccncr a toda t! lfualquer alteração

no Contrato Soci.31-c. tl t.odo- e tcw.po, 'tr,1tlsfor_ar

e. qualquer autro, C\ spu tiro jurídico, desde que
obtenbn ll'llrévid: alltorizi.u;ão do poder concedente.

CL~USULA :':l.

CI.XUsm.A :!:I. -

Te.ster.lUn~~

E, por t':o.tll'P.ffi ,'".1sto::; ~ ccnt.r"t.adoo, assinam o ~It·~

sente instrrumento ~m 4íqJatro) vi.ao de igual teor e forma,

çam C~ ,;,(cl"cer.:.tividades mercantis.

na pr"'j' ',:" :~n .1c ~ma.:l quotnz.

Ot::::r.:·ll1 3€TIMA.- ú;:; ":jO')LG:,l Jeclaram que nâo e!;l-tãa incursos em

nenh'l:r, ~ -~ '::'. Cril'\~3 ?revi~toc em lei qu'a os irn.pe-

"S(U':ll:(l.\l1r It~DIo Sl",amto (.rnA."

t .mU'!;MISSOR:

1.1. FabriclI.Dt,e: m.AvO Ind. e cOllércio de p.quiparW!ntoa

para Telecollllmie.tlCõ"", T.taa. _ sio Paulo

1.2. Uodêlo: 1m FH 250A.

dõl.'11l31 f:lrp uso o Sõ.cio-lit.:rel1le, perSa única e e!,
clu.si\r"n~'('llt~ no, 1IC'gód05 ~ocinll. "cndo-Ihe. vod.
da'o 'sClI- l'lIpf'CJO ca a":"h~" Cl3n(Il'. entlossos '. aco!
tes do f"vor ou :\bonos c. r:cn1. por ',ua naturo:.
,ratuitos c cstrarthol aO. fluI' coUaudos J'lUIA eM

-pre.s3'
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11 t - orr r,'!. t G(ll'A5 VI' - CESS~O (lU TRflNSFEP.tNCIA [111 COTAS

"CL.AUSULA 9a. M A SocicJaJe tt'Tá o seu cU!lital nominal dccL1rado

dE: rrS 1.700.000,00 (hum mHhiio c ::;ctcc.cnto5 mil

cru:,:eh'o~l, llivitlitl0 e\ll 170.111l0 cotas de Cr$ lO,f./"O

(de::. c l'U :'l' i ros) c ada uma (' :I}i::> im suh5cl'1 to p,: los

COlllrnnt'il {l.':;:.

CL~IISl1l.'\ IDa, - As COt-D5 de l-,Ipitnl süo indidsívcis /,;' slIa transf.!:,

rênciun tl'l"l.'l'i.l't'S ~Õ ptl,lel-5 ~f.''' eretuaJa III~tIjilntc

.\IItoriznção ['"'[lI"!.:S5'1 da Sn.:it:.I'HJl', ;jssc~Lll'<ltlJO o

direito de u(1(:it'. l'm ir,u:Jllladu dl' l.:olllHçõcs,a qua.!,

I{Uer dos SÓt:ill', obscrVillhlo (l dispostD Il;l r:JiiuslJla

Uu.

m L'h)~ \ l;ltt:I\IlA ('Olm~A GlIHlfl.HÀt:S

121. 73- G)t;l~ •••••••• 0 ••• _ ••••• t:rS

Cr$

CHINA (;m,itR,\ IIAI.LrC

15.1.')(1 ,'otlls •• -:... .•••.. .••••• Cr$ lS4.3úD.On

..;~. ~.!'7 ~'" ((1 ~ •••••••••••••••••••

EllIl'lI 'Tll.f\!1Il

To tal: Cr$ 1.700.000,00 VI _. RE'TIR"DA, nm:RDTrAo OU F/lLECIMENTO DE SCCIO

nliUSULA 10.,. - Os !ÕúeiM intcgl'aliznRl 50\ de ~\l[lS cotas de capi

tal, lIl'!1tc ato, em moeda corrente nacional c o sa.!.

do ~m .::l m~'5CS, tUlllbém em 11Locdn corrente nacional.

CLÃUSULA lia. - A rc~pon5abilidntlc de cada !>âcil:l, !>egundo precei

tua a h'!~isl;lç5o em vi p"o r , 6 limhauu ã totalidade

do caJll t:ll sacio].

CLÁUSULA l~u. -(0 cnpital <;ncial. em Sll~ totalíd~lul".pl'rtcncC'T5 sei!!
pre a In; "i I('iros nnto!", ~Cl1J[') "iIHls cotas rr.:prc!\Cn

\

:~~: :'~:~ '1l'1~\::~: f.'~::1~:: ~<l~g~ ~~::~~:~,tlã:::: ;'~1l 'i ti i r~'~; lU~~
C;H~, dtll(J:d('lId~ ql~aJ(.Illt'1" :llti.'I-:lri((1 COlI~f';,ltlf:ll, ,15:"

sim ~\."1tl tl:lll"ll'l'l'ill'I:1 .1(' 0.:,,1.1';. d~' prl.:"I" ;llltOTt

::,I~'ão dI'''' ,; ri:iill:; ~'j"III'(' t ('JI t l" ••

CLJ~USULA 21,'1. - Na hipótc~c cId retirada, morte Oll intenliçãcf tlc

qualquer UUS 5õc~io::;, ti Sociedade C'ontinuar5. pode!!

do rtdI:lit il' como cotistas os legItimos hcrueiros c'

succssorc~~ do interuito ou cio "de cujus", r..:cm ti. cQ

ta de cilllitaI que aquele ou este, tinh<l na Sociella
de. . -

CLI~USUL\ 223. ~ Não h<l\'lltdo intcre!>~;e Jos legítimos herrleiros c s.!:,

ce:;sor('s du 1ntcrdi to ou da I'r0~rnortn, fJIT' partici

parem da ';';'l-'iedJdc, II tlruraciio do ":Opltol ~cr5. com

bêlse no) ,íll il'\O lJal:1l\l,"ú ti .. Sndc\bdl.' l' [)S havcrcs

pagos ('lil <llWtrO Jltlrtl,,'ÜIS, ~il'n;!'l 1i prilllC'ira .:lpás n

homolng;h-:í:l d~l l~Hrti lha L' ,"s tlumais de trinta em

tritJtn úi :l!:.

Cl.i'i115111.A :;3:1, - 11 Sociol!'I\Il· potlcr:i sl.'r c .."tinr:1 ..' qU.J1IlII"r tompo,

desde que para i'sto tlclihel'~ ;L maioria do capital,

CL~lJSULA 13.\, - ft. SOt:it'd:ld~' scr,í r.~l'idn e óhiministl';It\,1 por IJm dos

sÓCiOS~l;ot,istas,_;10 IIUal sel'u outorgado o cargo J~

Sôcin-licrelltc. l'ouerá 5'13-10, também, por pessoa

. estranha ao quadro de sócio:;, brodleiro nato, !l0~

rêm atravês ele mandato. Num e noutro caso, n csco

lha ser5 ['Cita por maioria de, V'ot:o~, t:allendo a t:tl

da cota Uni (lJ Voto, 'ouV'ido o Mini~têrio dn~ Comu~

niCnçÕl-~5,

IX - [}lSI'OS[COES {,finAIS

CLAUSULA '2401. - Os casos On1$S05 /lDste in_'Ytrum('nto de Contrato So

cial serão regidos pela legislação em Vigor, C5pC

cial~cntc a ~"pro.'>sa no Cõdj,go Brasileiro uc 'Tell,!

comunit::Lrêil';; co Icgi51actio complcmentar.

S,Onico: ri...:.l dasi[;nrldll como SCCIA-G1lRE!>JTI! 11 CoO!

ta HlJlTlI NEltJAlIR

CI.!iUSUI.A 2 5u. ~ o emlç'n'l:~l ll;1 ~úci(',lade nl'stll C:ll1it.ul é:

RUA ANllRr l'umrrE rJ9 ~R2 - INII1:i'I:~Wr:"CIA.

-tZ-d?-z:;;c <~
M1Í tou -Vergara coi'rea G\J~maraes

CGC-NF 87.551,891/0001-52

PORTO ALEGRE. :?'S 01.:' JUNHO DE lOÚ,

ALtBRACJ10 LlB CONTRATO SOCIAL

SOCIEDADE MDIO SINUELO L1DA.

n, por as:-õilll jU5tr.lS c COntrnt,l\lo:; estarem, assinam

o presente instrumento de Confl'ato Soci:!.l, enl :. vias, todas de igual

teo-r e fol'ma" IHl presença dns dua.s testemunhas nbn~rmnrlã'

tificam, aceitam ,c se obri'gaJJI por 5i .c por _scus 'legítimos h

c !UceS50rc.-;, 11 hem e ficlucnte cumpl;í-Io.

A rítu\(' <\,' rt'Ill1IIWraç;\O pro-l:Ihorc, calH'rá Lit) Só

cio-tj'~'n'llrt' w:w l'cri l'IUI,/ m(·lI~lIl. t'11.il} '.'lpllWtllln" si:.

rií 0JlÚl"tlll:;, "l'uta rix<lllo C' H-ti tia Inr l'~cri tunHlo o;,

cant,' lk 11,'-:;)\05';15 Gcral!l da So<.:it'llnuc,

.\ rcpl'C5t'llt.If;:i.o d:l-50I.:l~.\~Hh~, Ol~ jllfzo ou

lc, .t::tbc I'Fi 110 Sóc lo-Ccl"entc, pOllendo nonlear

radol'es_

{
. ,'),'

- ,\ r~5pon~allllitladc c. 11 oril'ntac)i:o intclcct ;r;~

.

lnini!tl':ttiva da Sociedade somente poderao se \~x~n-••
_ a_el'·

cidas ror hl' ..t,;ilciros nnt.as,

§ Segundo; llo; l'V'l'lltuai~ pl'cjlli::o:", óI\Hlr;ldul; em h~

];lllÇOS nnlltli:~, $criio stlJlortatlns pelos

cotistas. 11:1 11I"OpOI"r:io l1'lS I.:otnr- lIe c.;!

pitnl por l,,'ll'$ sllbscrit:t$; l'f1trl,ltanto,

~1.'I'.i fal"lIlt:tll() t admílll$tr,ll-iio m'llItê

J("~ em' :;';US(lt.:1I5Ü, ~ rim di.' c~rnflc'lIsií-Ios
com luçros t"utUl'OS I cio~dC' que permiti

dll nela ]('[!isl;\I;na Jo InlPtlsto de Ren

do.

CU;:USUL.\ 1-1<1 ••

v - EXURcfr.lO SOCIAL

§ PrimcirD: (1:; lucros \"crifjc~ul(l5 (Im hnlanços

'LlllWis • .senta divididos entra os coti,;:.

tas, nu proporção do cnpitnl eretiva~

l'IC'l1tc 1'Cali.zuJo por cad;l um d(;lc.:i; en

tretanto. ;1 critério lIa at1ministraç:io,

JI(1\1L'1'50 ~cr llIanti,jo'1 l"n conta de fllnJo

dl" reSCl"\,;1 IH1 em ~'Ilslli.'nso, de acordo

':/lill 05' int~'I'c~'5C~ .1 ..1 ~\_H:i('L!;ltle.

CL,~lJSllI.A 1(,:0..

;b ..LI
CU:U~aH.r\ '15:1.

CL!\USULA 11a. - O cxerdcio sor;bl se encerrará tiO dia 31 de dez.em

lHO de catln .mo, ocasiÃo em que se procederá 010 b~
lanço geral r~t'a ti :tpurnção do rcsultado.

uAUSULl\ 180.. - Os balanços :tnuais deverão ser assinildos pC"lo scl'~

cio ..Gerente, juntnmcnte COII\ o maior cotista.

MILTON VERGARA CORR~A GUIf.tARAES, brasileiro, casado,

jornalista. residonte n domiciliado el'll Novo lJamburgo

-RS ã rua Frederico Linck n9 536;
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EDITll ~;EUJAHR. brasileira, sOlteira. advogo.da. resi

dente e dQrniciliaci:l em Porte Alegre-RS 5. rua Sõ1nto

Antônio n? 267, apto. 302; c

CELINA liUl:ltRA IlALLVn, brasileira. solteira. radi .. lis
ta, residente c domiciliada em perto f\lcr.T';;~RS Õ. 

Thomaz non:s nl' 15, :1pto. DO,

lI!

ll~si,:n;lr. !.:m -!iubstituição a sócia Edith t,'f,;!ujphr

o novo l.:ob.5t:a CEDHIC 1;;';OI~(;E /1'NAY como $ôo:io-gcrent~ da ;":ocicdnl1e.

IV

únicas "ócJ.o::J cotistas de SOCIEDADE RJl:DIO SINUELO

L'TOA., cnprcsa estabelecida em Porto Alcgre-RS ã rua

Padre Chelgas, b7, conjuntos 106,201 a 204, com seu

instrumento institucional arquiva.do na HM Junta Co

mercial do HGS em Ol.07.81 sob n9 43200375437. pelo

presente illstrumento e de comum acordo, resol ....em:

Al tera. a redação da cláusula. 25a. (vigésima-quintaJ

do Contrtlto,~~"C~Dl. que pn~3a:! .'a~r li seguinte:

."T
C~USULA 2511.''';' O endereço da SQdedade nesta Capital é o seguir.te"

RUA PADRe CHAGAS N9 67, CONJUNTOS 106, 201 !l 204
(.: \: BAIRRO ~10INnOS llE VENTO

II

LII ú)[lé'uqUênda das alterações flcú1a, co cRpiLd

nio 50fre AI teraçiio, pc n~,ml'~'cnclo e~l Cr$ 1.7 DO. ODO. 00 (hum l!l ilhno
setecentos mil ct'uzciro~'l. flcando alterados a cláusula 91.1. (nanai ,~

o S primeiro da cliiusul:l 1.':1. (d6çima-terceiT::l). que possaIS li. ter.re~

pectivo.ilclltC. a SCgUillt-: n'd;lção:

CLJ~USULA ':la. - A. 5oc1ed'hlt:: nrn o !iCU capital nominnl ucclara.t1o de

Cr$ 1.?ml.OlJll.Ou (hum milhão e setecentos lü1 cruzei

1'05). dboididn em 170.(JOO COtô1!\ de Cr$ 10,00 (de: cr!:!,

zeiros) c;1~13 umn c ~lssim subscrito pc10s componentes:

CEDRIC GE(lI:GI~ O'MA.Y

121.737 'cotas Cr$ 1.217.370.00

EDITII NliU,TA1W

32.827 cat;!s o •••••••••••••••••••• ' Cr$ 328.27n,0I1

CELINA (iUHlut/l 8f1.I.J.VE

15.43[' C(lt;lS •.••.•••••••• , ••••••••• Cr$ lS4.360,Dü

Per.naneCQm ~llillterndas as demais cliíusulas do Contra

'to Social que não co1idil"crn COm 309 constantes do presente instrume~
to. -

T o t 11 1 .. , Cr$ 1.700.000,00

E, por assim justos e contratados estaretl, a;r~•.,
:Tesente instI"umento de ·alteração contratual em 3 vias. tOda!/fI)ll/ff' o '

~~ual teor e forma, na pres~nçn das duas testemunhas abaix~

CU:USUJ.A 13a. -: S Onico: FiL:;J dcsígn::lr1o como SCJClO-CnRliNTE o catist.:l

(El.mtC GEORGri ·O~HI\Y.

Porto Alegre, .09 de nove!lbro'~J:1cf1984."

saCIEDAOE RMro SINUELO liDA.

Permnnl:Cl"~1 in;lltcor<ldas as tlemais clóusulas do Contru~

to Social que não co1idin:1ll ,,',1\\\ ~:l COI\!\ttmtcs do \1rcscntc inst.rumcnto.

E, por :t,~sirn jtlst:os e contr~\.u~~s cstarem·.í19Sf~~::l-;'

presente instrumento C':1 tn3s vias dc igunl
o

("cor e forma. nl' presenç

daS" duas testemunhas a;"li;>o filonllld:t:;. r:ttificom, llccitmn c :;e obriga

por si e por seus lo!: r t i~lln:; hc rd~ i ros c suces'so rps a bem o'"'rtb cllt.l

cumpl"í-1o. :" 1~ i
'.1:- /,
C"~·III.' .~

i
·-'>:;""',1·, o,,, ',,,,_,,·,1. :.'~t,"'.\l_I\..""

!-lU ton Vergara ~O!re3 GU1T.1araeS

n;c-m: R7vS!it,891/0001_52

CcBnil liucrl:a Ballve

SOett.l,ílll1 Rilll.!) SINIIELD I.TIJA.

das, o ratifica.m, aceitam c se -~brigam por si e por seus çl';tji.~ô\

herdeiros e sucessores. a bem e fi~lr.l.ente cumpríM l0. ~c<:><~ ,~l
".,,~" ~

~LlrRJI.(';\O DE CONTRATO SOCIAL

mLlO~ \'tiRCl\1l11 r.ORRt!A GUIMARi\ES. brasileiro I C<l

s:uJu, .iol"~lalísta. re5identc c domi"citindo em r:-;;
"0 llal:ihllt"go_ns ã rua Frederico Linck n9 536; 

t!L!_:~I;II.'i\1I110' braúleira. sol 'te i m. advogada
rcsu.lenlc 9 dCL"li~iTi.ad3. -em Porto Ale,l!;rc-its~ ~~

:-;:1I1tl.' JI\tônio 1\9 267 I 3p'tO. !lOZ; e

PORTO ALEGRE, 15 de agosto de 198"3

i"-_l~I:..!-'~~:~Il;nR" lJ/\Ll.VE. brasilclra. Solteira, ra
,:l:t'1:;tol, rl'5idcntc ci domiciliilua om Porto Ale

',T"("-I'··;:I !"l1;1 °lhama:: Florc:;n9 .15, apto. 90.

,í1l1Lr.S :,t,<.:ios coríHos de SOCI~D,\VE IUiIHO SINUl:

11) 11;1.'.•• cmJlfl'Sa C5,t<lbclccJr./:1 elIl Porto Alegre=

It'; ;1 I"U.I Padre Ghl1gns.n9" 67, 'conjuntos 106, ~Ol

:, ~11',.I.'('m sell LllstrulIlellto instituciono.l n.-rqui.

··iltl~, 11.1 hl~l Junta ~o'lIercio.l de 'RG.s'ul Cm 02 de ju

UH}. ,IC, 1%\ !loh ·n'~ -4320o.37S1?r.7, pelo prC5cnt~

illé~rrUlIT'':llot'o c~,_dc; comum acordo, resolvem;

CGCHF nQ 87.S51.B91/0001 r 52

Hinuta de AlTER,lÇ;l.o DE CONTRATO SOCIAL

CEDRIC GEORGE O'MA't, brasileiro, casado. da comercio. Nl

sidente e dOlllid1iildo nesta Capital. nll rUI Santo IniCio.

188, apto. 33;

EOlTH NEUJAHR, brasileira. solteira. advoglldll. residente
e domiciliada, Msta Capital. "li rua Santo Antônio, . 267.

apto o 301.; e

i\..II'li t iY ~ :;·oé'i cd~J~, o' 510
• cp.~lÜC GEÓR~i: O '~ll\~· ,

brasilc iro, casado, do- O:(Ill!t~rClO; CIiF-n~ Í"lllot 996, 2US:"'.')4·, pOrtador d:l ~ê

duIa de ic.lentidndc n 9 nlj~~:;5.~~1l110.I~os[llcnt-(' e domiciliado nesta Capi=

tal n rua San~.~Inãcio Ji'< lali. apt.o.":ol3. mediunte 5, trêlnsEurêrtcia. tll.."

121.737 (ccnto,c vintlC: t'-llr.!a 1';·1 L; SL't('~'cmtas c' trinta o SCtt')c:otn-s do

v3.1or nomina 1 de Cr$ 1n 011\1 \Ik·~· ~ l"lI::u·i: TO,,") , c,!-dti 'llmil:: pcrfazDndo o to

tol de Cr$ 1.~}.370.IIU Ihum ll'iJliiio,.duzentofi c. dezessete_anil. trezun

,tos : setent~.cru7.cinc";.l 'ollt' 1\'(' !"'.I: o sócio, "~ilton VcrgàrtJ. Corre:
~uir.ltlrãcs, pelo preço ":':1"1\0 , <IjUSt..-Jo ila Cr$, 1.2l7..\7P,OO (hum .mi

lhiío~. ,du~cn~o5 ~ dcze:;::~'1~' 1:11 i, t Tf' .~~.Ili.gS ç !1~:t.e~ til.. crtl~q i TOS) , çl~J-0
total (\ cedente declnl"l I.: h;ll."t" n· ..,'·1,it!{)" d:m:1o pl~n;\ I,' geral G'.lit.a
ção.

MARrA RASK't'tfBAllVt.. brasilefra. ~asadl,~comerciirla, rI~

sidente e domid1iaó... · nesta Capihl. na rua Fil1K da Cu~

nhll., ·399, apto. 701,

único,> sócios- coti$tu ele SOCIEOAtf: AADIQ SIH1.ELO LTM ••

emp..-eu est!belecida nesta Capital, na Ml~ Padre Chagas,

67, conJ. 106,201. 204,.COII $IIU \nst".nto Institucio

nal arquivado na tfl Juntl COlIercial ~ RGSul Hi 02 di ju.;.

lho de 19~1. !oco o n9 4320Q31S431, pl!10 preser.te instf"u~

menta e de COIltLlm acoi-do, resolvem:

li

A1tera,r a Y'edit.çio da Cliusula 13&. (dedru-terceira) do

Contrato so~.l. cjue ~'5Sa a ser a segui nte:

.\ tnl .. t;l Hiltl'fl VéTr"ara cot'rê:.lGUi.m.n~~~'" rctl
lo,mdo_s,{', neste ato, ,1.1·"'1.'1 I. ,1.:ltlC, .15 ta n1CSID:::l plena c ger<lI!}uitaçT1o,

dccl .. rnndo-sc pago l' ';01' 1"!l"llo, nada muIs tendo iJ recl<lmn , " b qun!

quer título, da. S~cicd"11t: <111 ,I"s SÓdO'5 remanescentes ou ,,~~f;.ftf~~r;1

admitida. i C~f~ J) CLAUSULA 13.. • A Sociedade serí gerida e adnl1ni~trada 'W" UM dt» sõc10sv
cotistas. ao qUI' ser; outorgildo o cilrgo de Sõc1o-Gerentt!.
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Poderã sê-lo. tall'bem. por pessoa estrilnha ao quadro de sõ
cio~. porilll atravis de mamiatl). Em qualquer hipótese, 11 e!

colha serã feita por maioria de votos. cabendo a cada cota
um voto. Num e noutro caso, de'ierã 5l!r brasileiro nato ou

naturaliZlldo há mais de del anos e li investidura no cargo
somente poderã ocorrer após haver si do aprovado pelo Mi ni~
terio da! Comunicações

v - PROGRAMAÇAú

A proponente ia compromete a elaborar s'eus progra

mas informativolI, educ.1.cionais;e ao vivo, bem. como a public1dade c,2

mercial e o serviço ,noticioso, de forma a contribUir parA o dêsen

volv1mcnto da Nação, Iltravés do aperfeiçoamento integral do homem

brasileiro, obllerv~ndo, entre ~utroB, os tleguintcrs critlÍrioll:

II

Aumentar o Capital Social de "CzS 1.000.00 (00 mil cruza

dos novos). totalmtflU .subscrito c integralizado. para NCz$ 17.100,00/~e~~te

lllil e celll cruzados nov05). mediante a sJ.lbscriçio, em moeda corrente ~Cl:J:''; de
16.100 (dezesseis ",11 e celll) cotas de -NCz$ 1,00 (um cNJzada novo) ca ~'o~.~ l'!:

cida a j1.tual proporcionlllidad!'!: do Capital Social, COIllO segue:

a) Preferência a finalidades educativas, artísti

cas, cultural. e lnfor1l.'lativaa;

b) promoção da cultura naclonal e reqional li!: eat!
mu10 ã produ<;ão independ8nte que objetive SUl'

divu1gaçÃQ;

III

Que, em conseqOencia, a dáusula 94. do Contl-ato Social

paull. a ter a uguinte redação:

Cedric George-O''''ay

11.529 cotas :o HCz$ 11.529.DO

Edith Neujahr

3.1D9 cotas .~ NCz$ 3.109.00

Marta Raskyn Ba1l'.lê

1.462 cotas NCz$ 1.462,00

NCz$ 16.100,00

CIJWSULA 9a. A Sociedade terá l) seu .Capital nominal declarado de HCz~

17.100,00 (dezessete mil e cem cruzados novos), dividido

em 17.100 cotas de·NCz$ l,OD cada uma, totalmente subscri

to e inb~gra1izado e ".. sim dividido entre os ~õcias: 

CEDRIC GEORGE O'MAY

12.245 cotas NCz$ 12.245,00

EDITH NE:UJAHR

3.302 cotas NCz$ 3.302,00

MARTA RA5KVIt. BAI.LVE"

1.553 <atas ~ N{;z$ 1.553,00

TOTAL NCz$ 17.'00.0()

c) Regionalização da produção cu,lturlll, artística

e jornalística, conforme percentuais estabele
cidos em lei;

d) Respeito aos valores éticos c social. da pea

soa e da. tanúlia..

e) Fidediqnidade da fonte de informação do fato'

a.ntes da. emis.ão da nod.d. fi observância, na

publicida~e, de normu iticaa inaispenaáveu ã
proteção do público A do consumidor I

f) A publicidade: será limitada li um IlIiximo dI!: 25'

do horário de trBIl.D1••io, atendendo, em qual

quer cuo, is Ilatipulaçõo. <1Q Regulamento da.

Serviços d. Radtodit'u.io J

g) O tempo destinado aQ serviço de noticiosos, r~

prasent.ará -em sua progrronAção diária, cerca de

10% do total. das transmiasões 4

Tal proqramação está olntct;l.::ada no quadro an~

"o.
CAPAZINHO FM ..ES'J$REO

IV
ESQUEMA DA PRÕGRMiAçlo

1 - TRANSlolISSOR

2 - SISTEMA IRRADIANTE

(ilirigpnte legalmente h:illilit.'ldo)

07: OO hs - ABERI'URA DA EMISSORA

07~05 hs - MOSlCA nos BONS TEMPOS

(mú!licas varladllD do agrado da região)

08:00 hn - MOSICA POPULAR BRASILEIRA

(os melhores nomes da MPB)

09: 00 hs - CARAZINHO FM EM NOTICIAS

(as priJTll"!iras notIcias do dia)

09:10 hs - PARADA DE SUCESSOS

(mÚ3ic1ls de sucesso1

10:00 htl - BRASILERISSIMAS

(música popular· brasileira)
11: 00 h3 - CARAZINHO F'M EM: NOTICIAS

.. (notícias locais e regionais)

11: 10 hl! - JOVEl1 SOM

(seleção ~e música jo",,"m)

12: 00 hs - GRANDES ORQUESTPAS

(seleção das melhores orquestras mundiais)

23:00 hs - SELEÇÃO DF.: OURO

(músicas braoilciraa vaJ:iadaa)

10\:00 ha - 'TARDE DE SUCESSOS

(músicas de suceSBO, com destaque para braai1eiro.s)

15:00 h. - CARAZINHO E'M CULTURA

(notIcias e inforlllalll culturais)

15: OS hs ~. ~SOOA SOM

J~mMas)
16:00 hs ~"_CARA.ZINHO FM CURIOSIDADES

tnot!cias e infol:Il'les curiosos)

16:05 h8 --se) SUCESSOS

.~(músicas que estão nã parada)
17:00 h. ,":'~nmo FM EM NOT!CIAS

~(notlc1..s gerais)

17:10 hs - CANTA BRASIL

{múllicas com grandes nomes brasi~ei:rosl

16:00 hs - CARAzÚmo FM CULTURA

(notIcias e informes culturai.s)

18~05 ha - PARlü>]\. PASS1\DA

(múai.c:~g 'que fornm SUcesso)

19:00 hs - A VOZ DO BRASIL

20 :00 ha - CAAAZINHO EM CULTURA

(noticias e informes culturais)

21:0~ hs - A HORA DA SAUDADE

{músicas vllri.<ldas)

22:00 hs - VOC!, A NOITE E A MOSICA

(muaical variado)

23:00 hs - SELEÇÃO CAI\AZINHO FM
(músicas variadas, orquestras, sambas e rnú3i.ca jovem)

24: 00 hs - ENCERRlU1EtITO Dl!. PROGRAMAÇÃO

13/03/89

(data)

[OIlH HEUJAHR

CEORIC GEORGE O'MAY

Kl.RTA RASKyft BALLVE"

(local)

Porto Alegrfll

Deml\S·JI. ,\ .',1 LII: i\t:~:lJasos 'l'I!c~acos

2.: - f~bricantc - MAPRA IND E COM. DE MJTENAS LTDA.

2._ - t1pO - onide~eclona1 de polarização circular
2.3 - modelo -antena de 3 ellel'llento. com ganho de 1,86 db

(iliritlento legalmente habilitado)

LJ - fabr1c:ua.· TELAvo - rud e Com de Equip. I?/Telecom.
1.2 - tipo - clltêreo

L• .s - modelo - RDFM; 250-A

Permanecem inalteradas as demais clãusulas do Contrato S..!!.
dal que nio colidi rm. com as constantes do pre~M~ in~trumento.

E, por justos e contratados estarem, firmam o presente em

03 vias de igual teor e forma, na presença de 02 testC!munhas; ratificam, aceit<lm e

se obriglllTl por si t por seus herdeiro~ _ sucessores a bem e fielrr.ente cumpri-lo.

PORTO ALEGRE (R5).

TesteJllllnhas:
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COMUNICJ\DOlll\ '-10 II TO GRANDE LTDA••

" D ,.; N D DA" C'O N T R A TO:; O C , h ·L ~"~..::;~~

RICARDO REUSCII, bruzilr.:'ir.o, ~;oltl"'iT.o, [J'_<'Iior, administrador dr{ 11: 1

cmpre~aa, residente e domici l'iud6 em Porto l\leqre na Rua tui~",.'::dr,~~~
Manoel,15/212 , portador d<1 c<1rteira de identidade n~ 702272 ~'"

7577/S~;a>-RS. inccrito no CPl-' n'.! 40~.459.3S0-68 e UOSANA MARI

lUNARES DE CASTRO F. 501l5l1, brôl='lileiru, casada. n.rquitcta, regi

dente (! domici1iada em l'orb.. Alegrt! na ltUd Germano Pctcrscn Jj!

nior'I'·111/-10J. porto.dot".) da co.rt('ira de identidade nli! 700&8248

SJ{ssp-ns, inscrita no Cl'!:' n~ 176.:'!-&2.20U-53, únicos ::oécioc do.

sociedade que giJ:"aria uob i1 denominaçilo social de

ROSMA H.lI.kr J\LVMes DE eA5TRO 1:: SOUSAru:CARDO REUSCH

A Boci~dade girará sob a denolllinaçâo '"eocia~ de COMl1HIC1\DORA DO RIO
GRlUIDE: LTDA.

':01:' e'!'te in3~rumentO.~ contrato social. RICARDO mwscn. brasilt'! ·0

olte.1.ro. ma.1or. admtl1~9tr.:'l.dor de empresas. inscrito ne CPF sob .,.'"
4.00.459;350-68. po~ac:o~ de carteira de identidade n'l7022727577/, - F/h
RS. r.a:L~ente e dOllll.C:Lll.tido em Porto Alegra, na Rua Luiz Mo.no ",l~:pt..212 e ~OShN~ !lMI ALVARE:S DE CASTRO E SOUSA, braSileira, ca dtí:
r~tet~. l.DScrJ.ta no CPF n 2 176.162.200-53, pol:tadcl:ü da cart ~1:~8

de J..dent1dat!e nl: 7006824853. residente e domiciliada em Porto Al~
na Rua Germano Peter:se-:a '!unior. 471/4.0:3. constituem uma sociedade •
por c;otas de re~po"lIl1ab!-l1,dilde ~imitada, com a finalidade de e:zploro'lr
;:~.c~Zu~~~~~1.fu.ao. TodoD o:; negócios serão regidos pelas oS,ª-

III
11. sociedade ."1erá conatituíd1J. por prazo indeterminado, Obt;lerv1mdo -9~

quando de sua diolJoluçâo, os preceitos da lei especifica~

II

A sociedade ter'; tJU3 sede o foro na cidade de Porto lt.~e9rc,

Orfanatrófio, 7l1~

CON'l:'RATD SOCIAL

COHUNlCAOORA 00 [UO GrlMmE LTOA

IV

A sociedade, por todoa os sócios oe obriga a cumprir rígo-rosalllente t2,
das as leis, portarias, rcl]uJ.Ol':lcn'toa c instruções do tlode-r Conc~dente,
vigentns. ou que vierem <J. vigorar referentes à rüdíodifu!Jão.

resolvem alt.ero.r e.'1!t.a ut-"uulJlinaçiio para

COMUNICADOllfl I,;AtlIOt'ÚN JC'fI DO ttIO GIlANDE L'l'OA

p1710 qtJ~ f'irmilm o pren,,!,t •. '.

PROGRAMAÇ1iO

V

110ft cota!:! representativas- (to capi tal social são inalienáveis e incau
r.ionnvcis, direta ou indiretilrrJente, ã estrangeirDs ou pessoas jurí.di.
cas;~

1 _ O capi.t:.aJ. nocial na sua totalidade, pertenc@rá sempro a pessoas
d.Bica::J l:lraoilciras~ -

2 - O quadro de pe!'lBoIl1~'será aempr. comltituido. 0.0 mcnOIJ de 2/3 de
trabalhadores brasileiros niltos~

Porto Alegre, ,1] de jlJllho (lc

VI

~pÓ:J a ocorrâncio. da conce:!:l:s3o ou pcrmi8~:ãO governamental par;] operar
uma emiOElora de radiodifuoão. nenhWllã alteração ecritratuo.l poderá. ser
efetivada selll prévia autori~\'Içiio do Ministério das 'ComunicaçõaB~

VII
1t!I cotaa 550 indivia:Lvcis em 7:claç5.o à 9DCiedtl.de que. pllT.:a co.da. uma
delas. reconhecerá SOlZlê.ntc w:I propriet3.rio.

VIII

~~~~ia~: ::~~3~utQrizllçãogovernamental é livre a cessão ou t.ransfe-

IX

O capital socia~ é de hum milhão e quinhl!:nto~ mil cruzados, distribui.
dO:!!l em hum nilHao e quinhúnta:l mil cotos, tendo cada cota o valor uni
tário de hum cl:uzado. -

1'\ dit)'t'ribuiçào do capi't13l. social. ent,re os sácios é a segu~

:~~:~=oM:~~f'~~~a;;~ .~~oc~~~~~ ;.;~~;;: 75Õ:ÕÕÕ·~~~~;.: .~~~ ~~g: ~OO ~
Total de 1.500.000 cotan ._ ••••••••• ~~ ••••••••••• ~ ••• CZ$1.500 .. 0ã~

XI "",,~t
Cada um dos sócion -responderá pela.to'talidade do capital !locíaL

Considerando o inte-res8e nacional e a finalid:alle ~duc."tiva

e cultural dos l:Icrviçol:l de radiod~fusiio, ,o. COMUNICADORA RA 

DJ:OFONICA na RIO GRANDE, compro.etc-sc ;l elaborar seutl progra

mas infoJ:"mativoa,educacionll:llR l? ao ViVCl, a publicid,,-de coel'!E,

ci"'1 e o serviço- noticioso, be. c_o a totalidade de cua pro

gr....mação. de for:ma. a contribuir para o d:EH~n'Voi'll'im.ê.nto da' U!.

çào, atrav~B do aperfll'!içoamento integral do holllem bcasileiro,

obser:vando entre outroo, oc 6cguintês critêrioll =

<1) preferência a telllas, autores e intilr 

pr~tes nacionais, a fim de íncentiv,,; a

crii3.tiv~dade do hOlllc. brasileiro e

desenvolvi.ento datl emprcDao produtora'"

naciCinai."J, com a consequl'mte ampliação

do mercado de trabalho ligado a todas

as atividades artísticas;

b) respeito ali diferenciações regionais da

cultura braRileira, procurando relacio

nâ-Ia.l'l em seu próprio contexto;

c) manLltenção de elevado sentido ético, 1lI2

ral e cívico;

XII
O c.pital social e!\tá todo int.egralizi:l.do em moc~:', corrente no pce
sente ato.

x:r:::n
It. Ilociedade t.erá·· um Diretor Presidente que .se-rJ. o cot~:s~a RICARDO
MUSCn. Todo c qualquer dOCUll1ento que onvolva ref>?,m5ab~1:Ldi;ldeD p.:J.ra
a llociedlldc deverá ter a a9sinatura do Diretor~

XIV
Os o.dministradores da Doc:i.edade !:lerão sempre brasileirml natos ~ <l

sua investidura no co.rqo aoment.e poderá ocorre-r após haverl'l.m ~ido
8provados pelo Ministério da9 Comunicações.
1\. rt!ispon!l,,-bilidade c a orientação intelectua~ e administrativa da
empresa cabel:ão ~empre a trabalhadores brasileirOA natos.

d} fidediqnid3.de da font.e de inferllaçào do

Cato antes da emissão da notIcia e ob 

ocrv5ncia, na publicidade} de normal) il
ticas indiDpenaíiveia ii proteção do públ!

co li" do consumidor.

PROGRAMAÇIO DrARIA

""r. 30 de abril de c"da <'Ino BerlÍ levantado uo balonço gera~ pa]:a :!.
puraç3.o dos lucros ou prujuízos .. que serão di:3tribuí.do3 ....00 cotis -
~as na proporçiio das cot[\:3 d~ cada um, sal.vo quando ae verificar a
nBce!midad~ de <it-gnder a despesas que impliquem CID uma melhoria do
funcionamê.nto da emünmra.

XVI

lo ftacindnde ni:io na di!lrol'J('ro pela morte ou rlltirad.:l de qui'tlquer ~09
,ócios. Em catJo de falcr:illHmtC o.'1! herdeiros do Eócio falo:?:cido ~~eroCJo'
otidmitid05 na socied",de com o. prévi,,- aprovação do Miniatn.río das co~

nicaçõos. .
Não de~e)~ndo t:lais algll~ cotistl'll pros!.lE'guir na :Jociedade. e:st~ 1,

gull.lmente não 190 dissolve:r:a. dev~ndo ser upurados e pagos :::e.U:3 havQ.
rft!S~

:<VII
Ali deliberaçõotl l:Iorno sempre tOllladll!J por nócios qaF.:: represe.ateo a
t3aioria do capit.al social.

zv:tn
a Sociedade obriga-SI! a fl!cilitar ao lllá::dllO i'.!. fiscalização da serv.i
ÇO conc~dido atendendo a tcda!J 89 e:.:igências técnicas e legais que
lhe forem feitlls~ ,

OOhOO
aOh03
Olha0
Olh03
02hOO
02hD3
03hOO
U3h03
D4hOO
D4h03
05hOO
05h03

06hOO
06h03

07hOO
08hOO

091100
09h03

lOhOO
10M3

UMO

:~;~:.,~a;i;~~8 (3 minutos de informaçiío)

;::~~sN~~~~~~~oi3minutos de informação)

~::~~sN~T~;~:~o~3 minLlto" de informação)

PAMPA NOTICIAS (3 minuto.!! de iDformação)
SELEÇXO DE MOSICA NAnVA
PAMPA NOTICIA (3 l!Iinutos de informaç50)
Sl!:LEÇXO DE MOSICA NATIVA
PAM'i"A HMICIJt.S (3 minutos de inform,,-ção)
DORA DO CBORINRO (seleção exclusiva deste aut.ônl.:ic:o

:o:it:mo braBil~iro)

l'A"PA NOTICIAS (3 IIlinutos de informação)
HORA DO CUORINDO [lJl,..1~ção eoxclusiva deste i!utêntic<:i

ritmo brasileiro)
.:JORUAL DA PAMPA (60 minul:oR de informação)
FAIXA VERDE AMARELA (oelcçiio dFi' mÚ8icas ?lutentiCdlf..€!nt'J

brasilcil:'i! )
PA"PA NOTICIAS (3 minutoo de inforlllacão)
F'AIXA VEROE AMARELA (seleção de músic.:J.s aut">nt~cmr.GIlt8

brasileira)
PAMPA NOTICIAS(3 minuto!'! deinformação)
FAIXA VERDE AMARELA (seleção de músicas autentici3.r.eli!i:o

bri'tsileira)
PAMPA nOTICIAS ( 3 minutoR de inforea.ção)

JUX

Os sócios dDclaralll que não e!!lt~o inclu!lOi!l Am nenhum dos cri.-u pr!r
Ui!JtD!J em lei, que os inlllF.'çam de dflBenvolver atividades Jien:aDt~_,
I) prellll'lDtlll contrsto, lM.nd,,-do 1avrllr em 04 (quntro) vias de igua~~
Iit forwu'l. é assinada pnlos cot.ist.a:!! na pr8~ença de dua::s tl!l!It;el!~'t~

?orto Alegre .. 02 dtt oaio de 1986.. . ff i-
.' \~

111103

12:hOD
i2h03

UhOO'
13M3
14hOO
14h03
15hoo
lSh03
16hrJO

BIl'LEX (tlê.leç50 de músicaA nací.onail'J e eRtrangeir;'a8 (dua~

de cada) com interv.,mções de flaBhe8 jornalísticos}
PA"PA NOT}CIA~ (3 llli~utOB de infor.aç.io)
BIPLElS (lle1cçao de musica.s na.cionail'J e êAtrangi2irae (dua:J

cie cada) com intervenções de flashes jor.nalJ.Rt!CO"oI)
PAMPA NOrtCIli.S (3 minutoD de informação)
L TGAÇKo PAMPA
PAMPA NOTTCIAS (3 minutas de inforlllação)
r.IGAçAo PAMPA
PAMPA NOTICrAS (3 EJinutos de infor.açào)
r.IGAç~O PAMPA
PAMPA NOTICIAS P lIIinutos de inforJlla'iiío)
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I - OUtorgar permífisão ã RXDIO TUCANO FM LTDA., parli expl,2
rar, pt'!lo prazo de 10 (dei) anos,' sem direito de excluBivldade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqtl.ência modulada, na cidade de 'l'Uc!
no, Estado da Bahia.

II - A permissão ar" outorgada reger-se-i pelo Código Bras!
l~iro de Telecomunicações, leis subseqOente8, regulamentotl e obrig;:
çoes assumidas pe~;;, outorgada em sua proposta.

. . III - Esta permissão somente produzirá efeitol'l legais após
deliberação do Congressg Nacional, na forma do artigo 223, parigrllfo
terceiro, da Constltuiçao.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data ele Bua publicação.

16h03 ll:I?B ESPECI ....L ~130 mUSJ.cas braa1J.e1raS)
17hOO PAMPA NO':rICIAS {3 rõlinutoB de illfor.Aç~o}

17h03 PAMPA SUPER PARADA (os 9r:<lndes aUC@SllOIJ lIIusicail'l do mOllento)
18hOO JORNAL DA PAMPA (60 minutos de inCor....çião)
19hOO A VOZ no BRASIr.

Aos sábados é domingos PAMPA JAZZ (eJ:clusiva seleção do genero)

20hOO PAMPA NOrreIAS (3- ainutol!l de informação)
lOh03 SAUDADDB PAMPA (seleção de 8t1ceslIOa do pal!tliado)
21hoa PAMPA NO~ICIAS (3 .inutotl de infor.ação)
21h03 SAUDADE PAMPA (seleção de l!IUCél!UIOI! do passado)
22hoa P7tH"''' NOTICIAS (3 minutos de informação)
22h03 PAMPA REVISTA (variedades e c::uriOl'ddad'!'l'S mUl"licais)
23hOO PAMPA NOTICIAS (3 IllinutoB d ... inforlllação)
23hD3 PAMPA REVISTA (var.i.""dadcs "" curiotddadel'J mmdcaiB)

~~~

MENSAGEM N'" 501, DE 1989
(DO PODER EXECunvO) AviBo nO 559.- SAP.

~71/~-!1í/~i
!m 06 de .etermbro de 191'19

Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que ou

torga permissão à R~DIO TUCANO J:"M LTDl\ para explorar, pelo

prazo dp. 10 (daz) anos, 8em direito de excluoividade.Berv.i

ÇO clt! radiodifusão aonora em freqt:lência mo~uli.'lda, na cidade

deJ Tucano, E~tado da Bahia.

(As cOMrssOEs DE CZSNCZA E XECNOLOGIA, COMUNICAÇXO E UlFORM!

'nCM- E DE CONSTITlJIÇ1\O E JU5nçA E REDAÇ1'i:O).

UCELENT1SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Bxcelenti:ssimo Senhor Primeiro Secretário:

'l'enho a honra de encaminhar li; essa Secretaria li;

MenSl1gem do ExcclentÍ8si!flo Senhor PreBidente dI! RApública,

acompanhada de :Exposicio de Motivos do Senhor Ministro de E.

t'ado das comunicaçôcD, na qua.l submete ã apreciaçio do Con

qreRso Nacional o ato constante dA Portarill nO 142, de 2g de

agosto de' 19S9, que "outorqli permitltlão ã R1\DIO TUCANO EM L'l'DA

para explorl'l:r, pelo prazo de la (de:z::) anos, Bem' direito de

exclusividade, serviçC? de rllqiodifusão sonora em freqaência

DIOdulada. na cidade de 'l'ucano, Estado dll. Bahia".

Aproveito i'l oportuni~ade pAra renovar l!l VOBsa Ex

celência protestos de elevada ést"iIna' e consideraçio:

Nos termce do artigo 49, inciso XII, combinado

COII'1 S lo do artigo 223, da' constituição FE!dera1, te~ho a

bonra' de subme-têr ã 'apreciação do Congrês30 . ~aO:Lonal,
acompanhado dc Bxposição de Motivos do Senhor. M~n.1.stro de

...atado das ComunicaC:ÕCD, o ato constante da Portar.1.a nO l~~,
de' 29 de agosto de 1989, publicado no Diário Ofic~a1 ~a Un.1.ao

40 dia 3(; de agosto de 1989, que "outorga pêrmissao li. ~DIO
TOCADO EM LToA para êxplorar, pelo prl'l.zo de 10. (d~Z) anoa:

.em direito de exclusividade, . serviço de radiod:Lfusao sanor

.. freqaênci& modulad1l., n1l. cid.ade de Tucano, Estado da

~ahia".

: .F"REQUtNCIA MODULADA
: Tuca.no-BA
: 218 ( 91,S HHz)
: C •
.: 100 (cem) MVR'
; Ili!llito'1d.o

1. Serviço
2. Locd.l
3. Canal
4. Classe
5. Capita.l mínimo e:SCio;Jido
6. Horcirio de funcionamento'

A Sua Excelência o Sftnhor
Deputado LUIZ ·HENRIQUE

:'JlÁsj~i:{~~) Secretário da Cwra do. DeputadoB

o MINISTRO DE ESTAnO DAS COffiJNICA<;;õES, tendo em vi::sta o
dillPooto no õlE"tiQO 12 do Decreto n.Q 70.568, de 18 de maio de 1972. e de
acordo, com as normas estabelecidas' no ReQulalllento dos' Serviços de
Radiodifusão em vigor. torna ptíblico que. transcorrido5 45 (quarenta e
cinco) dias,' cantados do dia seQuinte ao da publicação de»te Edital no
01"rio. Oficia.l da União, estará recebendo Aelo prazo de 15 (quinze)
dias, propo~ta!3 para a l'!xf!'cuc:30 e f!'xploraç~o dl'! serviço de radiodifusOio
Donora, COln as .caractl!'!r:f:sticas e .condições. que se seo;Juem:

PUSLICAOO NO 0.0.· DE ttJ 1.flrrH.,
RDITAL Nº 036 IB9-~H

Recebilllento de propo~tas para ... execuçlio e exploraç:io de l!Ierviçb dl!
radiodifu~~o sonora ell freqüi!nc:ia .odulada, na cidade de Tucano, Estado
da Bahia.

de 1989.
Br••ilia,. em 06 de setembro

, a:NJIQ)::S CE EDITPL p.PRJ\ EXEO..Çi'I'D E

2.1 - RequerJmento dIrigida ao Minhtro d.. Ci:munlcaçl:les:

2 •.1.1 - Na requerimento dl'!verd const!lr a endereço' pllra

correspan-d!nc i a.

de 1989..Bnud'lia-OF. 09 de lIlaio

'2.2; Ata constitutivo 11 Alterllçrlpll subReqÜ!!nttt80, com A8

re.pect!"1l1 carprov.ç~e. de registro ou 8rqulv~nto ~u·

rcpll'rtlçlo ·competente •.

A' entidades interessadas na elU!CUç~a e luplorll.çlla

da .ervlço de rAdiadlfu~;o dl'!vl'!rlla, par .~u repres·entante legal •

• preeentar suas prDpall~A.. durante o hor6rig de expl'!dientf.l, na Dl

ret.oria Roglonlll do ro.rrEL trn SALVADOR, Centro Ef'19resadal ?-'àt1:'E..

Pol1tmio. Quadra C Lot@ 7 - Av. HaCTalhães Neto-Bairro ?ituba •.

2 - oo:J..M:NTOS RELAtivos 1\ ENTII:W:X::

lhe deu ~~i·:::a.i: c~~~~~~~:Jn~~:te~.Edà~;;o;~~:~ ~~~tci~~i!~~~~:~~~ q~:
Dirl'!tori.a. Reo;Jional do DENTEL. ea Salvador-BA, situatliJ. no Centro
E.preaa.rial Metropolitano, Ouadra C Lote 7 - Av. HaOalMes Neto
kairro Pí tuba. onde seUEI representantes le9aie 'deverao entreo;Jar 8U'a!!l
Pl':opb8tau. .

~ r::b SERvrço CE APDlOO1FUSiD

, - ENTREGA DAS FR':POSTAS

bcelenth.imo Senhor Presidente da República,

PUBLICADO NO 0.0. oE~/.JLJ19i:L
~

Por\Ilrla n.0 142. d-. 29 d. a908'1:0 d.1Qe 9

. De conformiâade com .as atribuiçõcl> legais e r!,
tjUluentare. co_tidas' a este Ministério, det.erninei a public~
çiQ do Edital n9 36/89, com v:1staB li implantação de uma est:!!,
C;ão de radiodifusão Bonora em freqD.ência modulada, na cidade
de !'L1eano, Estado da Babia•.
2. No prazO eBtftbelecido pela lei, acorrl'!U apenas
• RlDIO' TUCANO FM LTnA.
3 Submetido o a5sun to ao exame dos órgãoli comp2.
tênte. de.te Miniat1:rio, as conclusões foram no sentido de que,

~:f:: i:P:~~~n~t:i~;di.~f~~~~sar:~~Z~~~np~~pO~~~~.:laç~
••I*cIfica da radiodifulão.

:ib111teu (qua~:~::x~)nr~:~~ç!O v~~t:e~~i~~t~g;~~o q~ ed!'
ql tenho a honra de encaminhar o UlJunto 1 elevada eonsider.!,
0-.0'de Vo••a Excelência, encar.~fl~t:I •• d1.92ft de enviar ao CO!!,

;~:=.::i~~;i : ~~~:=~::~a:f.i~~t:;:i. ~J;o ~.l~=~
çio do COrLg:•••O ••clond.c na fon. do parigrafo 1lerceiro, do
~rt1go 223, da- eonaUtuiçao. -

. O Min1stro de Estado dar;.
Comunica õe:s usando da.a atribuições que lhe conferem o artig~ 19 do

ç 9 7Ó 568 de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Regulll_men
:cd~~Os~rviçÓ!l d~ Radiodifusão, com li. redação dadi!l 'pelo Decreto n;;;'
88 067 de 26 de jLUleiro de 1983, e tendo Ctn viSta o que consta do
pr~ce8~o Me n9 29107.000481/89, (Edital n9 36/89), reaolve:

Renovo a Vossa Excelência meus protesto.

mai. profundo respeito. . . ft'~~
~~ . f/,-'4

At'1d''"'' tM\~ Z<t'ii61
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2:2,w1' - Do ato COOltitutlvO.ou de'sua! alterAçl:les' de",!,

rio constar di sposl t i 1I0S dec1era;Hjo expre·u~E.

te que:,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

4.1.1 ., fica dlipensado.da apruentaçlo d. pro.... de que

trata o i t8n ante,r lór I quem- per tancer ao qu;;dro \

dlntlvo de entidade jt "lI:t1cutante do aerlllço.•

de. radiodi fusllo.

2"..2.1.1 '- A IIntldade tem coma obje·tlvo 8' exee.!:!

910 do IIlu'viçQ -de radiodi fUI':110.

2:2.1.2 '. Tra'tando'-3l'; de socl",dlldes, RoOnin;mll,'

qUltl

2.2.1.2.1 _ a. ~1II;!:le~ t_@Ipreumt a tilo'u

do cap'l tal _oelAI 8:10 I.!!.
c.uc I onAvl!Ill a' erl t rAnge i

roa ou pea.~.. jur!dlca~
• Inallen6vell a . à.~r~!l
'g".lrol •

.2.~.1.2.2 • ntlnh...".· .lleraçlo ut_E.!:!.

t'rla podbr,.uC'. r~illli!.

,da: "11m a' pr6YI.• ".utorlz!,

ç.a Uo Minlltil:.la d" ~.2.

mJnld.çll.l~

'2.2.1. J ~ Trat.ndo- UI de IOC ifJdades po"r co t.s

de rellponl.llbJIIdade lImitada, que,

2.2.1.:L1 _ ~& cotllS' representativas

do capital social IlIo

inalienáveis e. ,Incaucl~

nAvl!is II estrangeiros ou

- a'pessoaS jurfdica!!;

2.2.1.3.2 _ nenhtrna alteraçl'lO contr..!!.

t.ual poderó ser reaiizada

o sem:ll prévia l!l.Uto~izoçno

,do"Ministério das Com.tnJ.:

caçl:les;

2.2.1.4 _ Tanto no eMO de sociedade anOnirTlAI c.2,

mJ no de por cotas de respon~nbilldade

I imi toda., que;
2.2.1.4.1· ... os admlnis~rlldorês dev~

rUo !ler braS'-i lei rolS natos

o~ nntural izados há mai~

de 10 anos ti a sua inlllt,!.

tldura n'os cargos somente

po~crá ocorrer depo'is de

terem sido aprovados peio

Mll\1at.ério du CCllTt.Inic!.

çaea.

2.2.2 • 'No utatuto de Fundaçllo deverá constl'lr 'disposl

tivoll rl!'lllltivos, "f1en811, ao!! subiten~ 2.2.1.1,

2.Z.1.2~Z e 2.2.1 .• 4.1.

2 •.2.) • As sociedades anonimos" ainda n!lo executantes do

".""viço de radjo~ll flJl~o dever1J~ epre!!entar, ju,!!

tO com seu estatuto, ~ quadro societário atua

lIzado constando o número; ° valor e o ti.po das

aç15es de c~da 'Sócio.

2.3 _ Rela.ç30 Anual de Informações Sociais (AArS), como prova

"de 'ctnlpr imento da legi s IAç3ô traba lhi sta r~ferente à
observ5ncia da-proporCionalidadl!! de brasileiros n~ en

ti~ade.

2,4 _ Certid~o de qui.taç~o de tributos fedl!!rais, exceto quan

d~'se tratar de microempresa.

2.I;.i'- Os docume'ntos enumerados nos itens 2.3 e 2.4

010 precisadto ser apresentados pelas entidades

que não ·tenham "ainda .iniciado suas atividades.

2.. ' :" Declaração Urmada pelos administrad,ores, "coníorl'l"\f'"A~e

)tO I;

.3 _ OC(U..ENJ'OS RELAT.1VOS A C'\l\' roTJ5TA 00 AcI~15TA

3.1 _ Prova da condição !=i e brasi,leiro, feita medial1te apre

-sentll.çiIo • de qUd.lq~e;' um do-'\ ngui:1tes doc"umentbs: cer

'tid:io de n>lscimento ou casamellto, certificaria de reser

.vista, d;"ulo 'de" eleitor, carteira pr~!i$Sioni11 ou de

'identidade. ·;~r.t!fjCado de natural~zaçlo -expedido há
mais de 10 anos .e, para os- pOrtugu~$es, reconhecimento

de' jgu<qdad~ de .d(ndtos dvrs ou prova de residlnei •

.·permanente no pa(s.

3' .. 1.1 _ "FÚa d.i.'5pen§adp da 2pr~§entaçlo'da prova de que
trata o item acima.. qu"em p~rtencer ao quadro

socie~·iÍrfo dtt entloade executante de' serviço de

r~diodlr_u5ilo~

".1 .. Pro.V& cfa conAliçlo de bru.t leiro, mediante .pruent&~lo.

4~ qua.fqúe-r·um ,dD~ doctrl)l'nto-s lndlc.dos no it~1I J.l'.·

4.2 - Certidna das Cartório. dl.tribuidores Crveh, Crimin3il

li!! do de. Protesto~ de Trtul"ol, dOI locall de rfllid~ncilll

nOI (ilt.lmo~ 5.{cinco) ariol, bnn al.im di" localldadll!!8

onde l!lio:erça ou haja lIxercldo, no nietrT'O perrodo. IItlv!

d.del econOrnicas. como .ánini .tr.dor.

4.3 • Prova do clJTlJrimento das obrJg.çDes ~feltor.Ja, meilltlE.

te c:ertid-lo fornecida pela Justiça ElfJi~oul.•

4.4 - DecJar.çlo· ... ln.d. por t.odos OI dlrJ.gl'lnlBi, conforme

AoeKa·II.

'.5 - Todos o. docLrT'lentos, c:~ Ilxceçlo dos que ·tenhtvn vai id!.

de predelera-inad;t e dOlcarproll.n.tel· r.le nacional idade,

deverlo ser firmsdol, expedidol cu revalidados em data.

nlo luperior " 60 ( •••·..,nti) ~iu .d. 'Iua :l.pr~sent:l.ç~o.

A dM'lOn.traç.o dOI rflcurlOI tiAcnicos a que se r.!,

fere o n2 S.di;' Itfm I do artigo 14 do Ftpgulpnento dos Serviços de

RadIolllfuslo, com. redaçlo dadl pelo Decreto noz '91.0)7/05-, dcv!,

r' .er feita medi.nte indic.çlo."dlls caractprrs-ticas do t.ran~mi!.

mluor e do liatM'llll Irraçli.nte (Amu:o-1I1) que" a entidade pret"err

dll uU.tiz.C= na. luu'inlta,J'Ijlllel, ccrrprcendendcrõ fabricante, tipo

• inodelo dutes e~UIPlllTlCnto••

, - CAPITAl. M!NIMJ EXIGlro P/lRA O EPofREENJI~

' .. ' _ O copltol mini"" ~'Igldo paeB o "",,'oondimento. d. qJ

trata a aUM. "c", § 12 do artigo 11 do Regul~mento

dOI Sflrvilil.t. dl!'l RlldlodlfumDo, com 11 redllçr:io 'dada pelo

Dec'r~ttl ng' 91.837/8'5', 6 calculado lM'Tl funçl'.o da pot/!ncia

ou, no cnlo de FM, dlll cllllse da ll!imtaç:lo, conforme tab,2,

la .baixo;..Jhada pela Portario t..C n!l' 316.01'3' 11 de no

verTÜrO" de 1985.

ESTN;CEs CE RJ'OIOJ'IFlJ5ib SCN:RA EM ~ M:DIA, crfl!\

Q.RTA E' a.DI\ TRCPICAL •

6.1 •.1 _ Eataçafll de poUlncla até 500 W. exdus.lve 10n

(lflfll'll) vezes o ~lor Vaior' de' Referência;

'.1.2 ~ EltaçlJel de potência cCf'l'lllreendlda" entrl) 500 W,

exc~ualvlII, e 1 lW, Inclusive "- 200 '(duzent:u)

.vaz... ,o ~Ior Valor de Referencia;

'.,1.3 .. elt.çDea de potên.cia ccrrpreendidu entre.1 kW.
·.lCc,Ju.lvc, e SIM" -il)cluÚve - sqo (quinhentllS)

v.i•• o mt(or V.lor~d~ Referência;..

,.'1.4 _ Elt.Çal'l1 de potAnclÍt corrpnumdida entre 5 kW,

.ex·etullve, 10 kW, Inclual ...., - 1000 (mil) vezea

O nwlof' V,lor d~ RefcrAnC:ie;

'._1.5 • Elta;t1.~ d. pottnl:'f. conweendida entre 10 kW,

uclu.lve, • 2~ kW Inc'luilve • "25DD (du.. mil"

quInhentas) vez," o melor.V.lor de Rererenel.,

'.1 •.' - Elte;ll.' 'd.-pounrria c~t••ndidl".ntte 25 WI,.
o'axclual"e," e 50 1$; Inclusive - 5000 (cinco

m11)" ven'" o rMl~r Valor de R.far'nel.,

6 ..1.7 - ElteçDes de' potAncl e luperlor"a 50 kw:l7l'
(.eote mIl) v,ezes o meior Vllor de Refer.nel k~

EST..v;o::S ~ RtDIOJIFUS]f{) sarnA EM: FREGJ...EN:IA

- FM

6.1.8 ~ E:ltllç~es c1as~e "C" _ 100 (cem) vezes o maIor

V.lor de Referência;

6.1 .. 9 _ E;ltIlÇ~(!S ciou'!! "8" • 200 (du .. entD~) vezes o

maior Valor de Rcfer~ncift;

~.1.10 _ EstllçDes c(a.s~e "A" _ 500 (quinhentas) vezes c·
maior V3Ior de Rcferllncia;

6.1.-1'1 _ ElSta~~es c13sse "E~pec::i31" - 1000 (mil) vezes o

mai'or Vaier dll Refer~ncia;

E5rI'ÇCEs ce: RJ'DIWIFLISJtD CE saJS E IM"CENS (JELEVI S.i'IO)

6.1.1-Z _ Eltaçrlei de potência At& 21 f,-,W, exc!uslve 1500

(mil" e quinhcntu) vezeS o maior Votor de Rer!.
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6#1.13 .f:ltllr;;lSllI'de potencia corrpreendidn ~ntr.-e 2 1r:N,
inclu~l ... e 11 10 kW, lII~clulJJve • 251!,D (duas mil 11

qUil'lilltntu) v.u, o maior 'VlIlor de Referêndai

'~1.1" ~ Eu.a;.c... de pouncla cmvrel!lndlda entr~'Ó kW,
lnc:ltiahlll 11 2S kW, Ilxclus'l.vlII - 5000 (c-Inco mil)

VIlIZ•• o "*10[' Valor d. Rllfllrllncia;

toclal. li: ser aumentado de mais ·0

valor neccuár lo para o novo em
pr~endimenta, na qual conste que fi

.UII lntegrnlizaçl10 totol !erá ef.!.

tlvada .tl! li data prcl(IHa para li

fl'ntrada em rU[)~10nllm~ntQ da !!1st.,!!

çlo;

• - lU'UP CXM'l.EI<e'ITM À "ffiO'OSTA

10 ... 0I5PosU;Q~,S FINBlIS

.-~

7.4· Os flnanclaITlflntoa com os fabricante! das cqu~pamentol

ou t:om estabelecimentos de crlêdi,to .naclonais nlQ pod.!,.

rll) IIlr contratados por prazo superior a 10 (dez) anol;

~ Ao entidade dever' lJpresentar • .em cCKf"9t'ementaç1l.o li. tu.

p;'~po.tat o quadro (Ancl<o '{), para 'as fln3' da! 'sl In"..

!.', E" -=.' i, ,,!, il!l 1. do § 1!l d'o artigo 16;' ~o Regwlartlenl0

dOI Serylços de Radlodlfuslio, com 11 redaçfto que lhe foi

dada pl!llo'Oecreto nSl 91 •.a37, de 25 de outubro de' 1985.

1.3 •• .sendo. ptopon.nta 1SJ1I fundaVlo, f)C.c~t.nta do urvl;-o
d. radlodl hl.lo ou nlo, a cOl'Jllrovaç'lo doi recuraol P.2.
dera ur hltl de lnW. d.. I.g,ulntll rnirudrall '

9.1 - Para efeito ds•. preenchlrneoto dos. ilen1; 7 e e do An8xo

V, conHante do ltun llInterlorj lI'proponente dever' 81!.

borar seus p,r0grRm8s educ,ath'olJ,. artf.!ltlcoll, cu'ltural.ll

,8 lnformativo~, com obiervAncla aos'pdncfpias ~muncl.!.

do, no artigo 2.21 da Constituiçl1'o.

s~; .) prova de dl!p611Ito, em bRnco ou o~

tr. Inltltulçllo.finllnceira, de, no

mrnlmo •. S~. (cinqüenta p'or cl!into)

do vlllor correspondente, 30 C3pitãl

exlgldo' pare o navo empreendime.!!

to;

b} demanlt.rlilçlo de disponibi lidada de

cl'~dlto banoário ou de garantia de

tIn.,ncl~nto,' feita' atra.\lés de

doc~nttrl torne'cidos pejas in!lt..!

tulQI"~. 'pr~pl'ilu ou de, finMCi!

menta concedIdo pejo ~l'lbrJc<Inte

dOI equlp8l1i8nto's, de forma 3 co!!'

pl.t~r o·vllor do capjt~J meneion.!.

do no 'ublttNTl Intedol', Ilt4S atl,!!

Oh, nb mlnlmo', C' totllJ do e.pltal

txlgldo ~.ra o IlITljÜaendlmenlol

b) demonlt.raçla de dlspvnlb!lldade de cr~dlto

banclitlo ou de garantia de· financiamento,

felh .. travAs de dO~lIT\l!hto~ fori'll!ocidoa p!.

1~1 l'nltltul'tCl!I' próprias ou de' ftnanci!,

mIInto cont:edldo peja fabrlcanttl ~os aqul
p.-nwntol, ou atrll-v's drl outros m;eiol que

demonstrem a c~lementaç'o do valol:' total

do capital I!Ixlgido para o emprcllndi.rMnto.

.sEG..fIOl\: prova d~ dep6"l to,' em bant:o ou outra In.!,

tltuiçlo financeira, do tola I do vll!or

correspondente aO'\,capltlll I'!xigldo para o

IlllTlIreendimento.

PRIIIoEIRA: .> prova da dap~.t to, em banco ou outra In.!

tltulçlo fln.n~"lf'II de'! no mfnlroo 50%

(cfnqüllnta por cenlo) do. valor corre,po!!.

da~tc ao ceplte'l exigido para o ~'"r"ltndl
Il"llInto, lt,

8.1

' .• 1.2. 2 ~ ClllTlOnat r.çlo do d llpon ib 11 idade de

cl"dlto banclirlo ou d. garantia de

fln,nclirnento. falta atra\lh de doe,!!.

mental forn.ciclol pai., instltuf9l:1el

próprlll ou de financiamento concedI

do polo fabricante doi equlpwnentol,

d. fOrml • cOl'T'flllltlt o valor do capl

tal mencionado no llublt8lTl Interior,

at' atlngJr, no- mCnlrno. Cl total do

c.pl tal .xtgido para o ~reendlma.!!

to,

7.'1 • No CIIO da .ntid.d.. executanh do .. rvlco de radiodl fu ..

!lli

7.1.,1,1,. ProVI do dep6llito, em banca ou outra

IndltuiçJlo tlntlnceira, dt!, no mIol

mo, 50% (cinqüenta f1er ~ento) dlJ .....!.
lor t:orr"lpondenu no caplta-. exigido

p.ra o t:mpre!l"dt.mento.

1.1.2 ....ncfo O capUal 10Glll' ftr Inf.rJor .o'capJciU
mini;" •• Igjdo p.,. a' wrpr..nditmnto- ou for
~ ,ou, .up~'.hr,,...~ nJlo e.tlv.r totllment.

lnte~ral hado, n." pnvTit"a' a .ua (nl.grat Iz!,

;11:1 .. ~, • daU do inicio da funclonemcnto da

.It'.çl~:

7.1.%.1 • Prova d. d!lPÓll,to, em banco ou outra

Instltulçlo, financ';ira, dll. nc mlnl
mo; S~ (ctnqüllnla por cento) do' v.!.
lar corrupondante ao clJpllal exigido

pari o errpreendimentoj

1.L1 - qu.ndo o capital loclll da Mtldade for .!.!ll!.!l.
ou luperlor ao v.lor do capital mfnimo exigido

plra'o t..miHaendimento • elther totalmente i!!,

hgrUlz.do cu prllvista, nOI atol conltltutl

vo',. a' !ntegt~Jheflo eU • data de Ilntrada tm

funt:lonlllTll'lnt.o d. e.taçlo:

7.1 - No t:IlIQ de t1nt.ldadtl ainda nlo.. executante do lervico de

radlodl tUll1Qj

7 - " DEM:N5TRAÇII::J DE OISPCNIBILlCWlE DE Rro,.RSOS F'lN>N:EIRDS 1'0
~ SER FEITA Ot\ SWJINTE FOM'\:

putll'ndfda-, con'ldcrad. l.o1ãd..-nante, III o v.Tõr de \~

fe.rotnéla•• '.1' con.ldu.d~ para'o c'~oCulo, , o vlgllr1\t.,
na dll.ta \l. pUbllcaçlo do Editai ..

·ti.1.14 • EHaçllu de pottnci .....Jqu.1 ou luperlol'" IJ 25 IN

• 1500 e.. ta mi 1 • qulnhflntu) vlU"I, o ~ior

Valor de Rehr6ncia.

6.1 • OI yaiar", .,:.t~blllIlC,idO·1 na mencionada Portaria M::
116/8~, referem-se, •. ca'da nova C01)CIUI.o:O ou permiulo

casmvNjsa: Se • Ilntldad.partlciJ:h,r de mall da

"" ~~I t:llt devflt', pau c.d. 'un de~e., { .pr...~
tu••Um do dap6&1 to da 51JW1 (clnquenta por

.4!anto):d·o capital, dacta'r,a't1o d~ corrpr4nll'o d.

r.aJ,Juçoio d. aunento do câpUeJ 10tllJ da meia

o nlór do capltll mrnirno ulgldo para c,dll f.m

dO.1 •• ;VlçOI pretendido,' ~mod.l0 IV'" '

"'7.1.2 .. Quando' o capital loclal for·~ ao capit.J

mrnlma .xlgldo p.sra o I!If1l]re.ndlrnonto (uoolher,

lITI8 daI .opçD" abalKo lndic.d.. )~

7.2.1 • Qu.rido o c..plhl laclaJ totalmente rn.tegraliz,!

do for'~ ou lupe;ior li.•CfM do: valores fi.
xado. ~. Portaria M: nQ 316/B5, pAU cada Uõ1 de

".UI .. rviço, Icr'lcld. da quantia ~~id;l para

O novo '~ra8ndlmanto, • entld.de 'flca illlDnta

d. diwrnnltraçlO d. dtspohibllld.d!l de tct:ursol

f l'n.r\c,.i ro••

10.1

10.2

• OI doclsne'ntol deverlo ser apresentadas, preferen·t:ial

ml!lnte, em orlginaill 1egrveis facultodll li reproduQlIo

fotol.tlHicl'l desde que ali c6pl'BI ItIJDrIl llut.snticadsl e

legfveis;

- A (H:elhç~o d3s propostas n1l.0 l~t.lc!l.rá rrn obrlg8to

riedade dll outorga, podendo o Edital ser cancelado

por ínterl!uc da Adninlstraçfl.o, mediante ato do MinI!

tra d,u CQIl"(fn!caçOetl nO:l termos do art~o 12 do Rflg~
ljutamel1tc dos,Serviços de RBdlodifus~o. 8ftll qul'I lU

prõponcnte~ tenhOlm dlteito II qualquer Jeclamal]fto ou
I nd8n i ZõlÇl:lO.

PRI~IRAI a) prova d. dllpÓ.I.to, em banco ou

autra in.t'tulçlo 'in.neclra, de,

no mlnlmc 5Cffl1 (c lnq,üentp par ce,!!

to) do v.lor corrupondllntl!l do c,!

pita. exigida parll nO\lo empreendl

mantol

b) minuta ~. aI tarlçlo doa atçs t:on.!

tllutlvol p.ra l!de ....çlo do capital

10.3 • Constatada fall.a Ol! incorreçl';o na do,curnentaç!lo que

aCaT'f'lInhR 3 proposta, I) DENTEL poderá !:aneoder I..m pr!.
zo de IIt6 1S di .. ~ proponente para s'IJprl~la.

10.3.1 - No •. Estllda3 do A'n.l:l.::anall, Acre, Pa r,lJ , Rond~

dia, PmtIpl1l c RoraimA, • e-xcl'lçlo de IUO. c,!

pltai", ,o prazo poderA nr de atl!' ~ dlal, a

crit4rlo do C€NTEL.
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10:4· O M!nlatr.o dI!' Estado das Comuniclilçlléll pQdflr' autor I

zar 1lI juntada d~ doct:ITIl)nto, ao. proceuo du propcn.;
t". " dl!ltflrmln~r 'l!lU re".tudo.

10.5'· O Ministro de Elt.do d.. Comunl...c.çnu r ••• rv...... f,!

culd.d" 'de, .ve r I f Ic.d. a convllln Ilnc I. ", havendo pa.

,,'Ibllldade- t.~QnIQ., o... t.o~~.~ ~umlulQ • mil. d. ~
proponente d8t:Jtre •• que .t.nder.-n h pr ....nt•• cond!
çlh.l~.

L

1.1 ~ f"de_c.: -a: ~~oar:õ..LC:4a~

lt~· ~ tipo ,_toa ~lo: n- PJIO' -D

-E ~c~crcrcio 00::-.1.' Co11JC~ com Q ;:ilO c;I.

v11.Mualmcnte,a 31 de: dczernb;Q,s~rá elabora0 um Et:í.l.~Ço Gi.:X:a\ie~ H_J

ttlol'lstrayão de Resultado. do "excr.c!cl0.05 lucros ou prcjuI~o!õ scr~i_

dClS, ou ,suportado8 pelo!; ..~~r."I;. f!:\. :r.opor,çâo_"e- .suaS; cotas_dC! cllpli:al,lHWÇ!

to sa,~llV€!ndo lucro,d.!lLJ(·relJ' oc ..:ocios leva-lo ao Patril'ftOnio LIquido dh
sociedade para tCJ:ior utl11MÇ5'o.

,;r.'''''''õ: .
1 "itR-.1 Da., Cess5.o d~ QuotaB.~ncapncld.do e Rorte d. sg

fi/' clo.:
. 1~.l/ XII- Às cotas .representativas. do capital social. cio

tnai.1enâveis e incaucionãv~is a estrangeiros e a pessoas jurIdicas.

XIII,,; Às cotl:l.G. ào capital,tatl'lbêm,niio poderão ser aJ.i
en~d"s a terçelros estranhos ã soci~dade seI:l qoo seja dado direito de pre'

fcrêncí'iJ. AOS sócioS: que nc;l.a ·pcrmo.n:eccum, sendo-:lhes assegur.3.d~. tal prefe
rênci" em igualdade de condições,preço por p:reço.

XIV- No caso de mprte, de um. dos tsóciC'ls,a cc<:ied"dtt
não serâ.,d~ssolvida,contJ.nuab9-acom os ~õcios sobreviventes e ar>' herdeiro.

'do .sócio falecido.Caso não hajà acordo ent1:e os sobreviventes e os herdei
ros 'dO '''de cujus" ,;a1:21 continuidade da soctedadc: com estes,cs hnveraG' t~>
sóc;lo fdecido s~rão apur~dos COlll base no !ntU~ o;le v.ariação êo aTN,~nu~:
dó 'I'es?uro Nnclonnl,ou outr? Inlilce ~ua. q~~ '~nha A ~e:r iIlprovadô pela ·1ft.

g1.S!ação em vigor'; época do evento, e serão p~gqs no prllZO máximo de Ú (d

%C~. meses,em parcela0 .mensais c suces~:lvas~vencendo-se a primeiL"ll <lO (q~"

rl'ln~a-,- dias após o event-o da' Inorte' e as. de.mais nÓ~esrno tUa doll,;; l\Y,k(t~ .uh
-&equentes.

~"

J1E_ST~ llE II!~TI!aIlCOS

l' l!A!!sllISSOlt. PJlIHCIPAL

D.a.a Alt.o::_;:ãoo ContrAt.....&.l. :

xv- ít!=lnhwna a1te~;ção con~ratu~l pI"Jdcrã Aaro'reaH,z:
'd<i ~ern a I;Iré.via llutox::iuçio do Ministério das c~rnU~l'cacões. •

Do l'ero de. EleiçÃo _ D:l.tlpc.~õu Garei•. i '

YNI-. Fica eleito ·para dir:imir as 4úvlà.ZlC c resolve:
08 c.onflit!?,,5 ,oriUndO:;;. deste :f.nstrmnento o foro da C~marr::a de Tucano,Estad.

da ?ahia,com ittnúncia' a qualquer outro pQr :mais especial qqe seja.

. xvrI- Os CQsos omis$o& neaté inatrument~ seria nao!':
vidp8 'de confom1dõ'lde com as d1,sposições" legais à~licãveis•.

. . Xt{I.Ir- p.ar,ll !!feltos ,do rllfl~st~:r;O 'rnCi'::O Itr,do ~rti·
9'038 àa Lei n9 '4726,de 13.0'1.65,be1:rl como do cont;idÇ) no Item :rU,do ilXto 7~

e ~o Item IV aO'Qrt~74 do lMcreto.n9 S7651.de 19"~P1466,l!t.lte:radope:i.o,Dt'lcr~
to n9 B241S2,de 24.10.78 e na confortliidade' cio art.. 2.;: do ·De-ri~to n9 6S400 •

da 13.10.69 e dos §§ 1?'e, 29 elo crt. 1.41 ,da Lei''':''''' tj'C04,df:' 15.12.'16,0& RÔ

cios qUü'liflcados no prenrnbu10 dente Instl:'t~nimto,declaru oxpr.erosaJGOnte ,

que ~ão est.ão incursos em ncnhUl'll doa crimes previstos eJll Lo1,que OC'1~pe'ii

de .exercer a'tiv;tdJ,!J.'lO- rr.ercnntiLrf:Jna:m. a presentfl' dcclllrnção ptlra q~. P:>:odl

zn'OS,CfCitos lcgC1J.s,c:icnt:,~!! de ~üc,no .c::SCQ Uf!·c;mp~~a.ç50 do H~dC
será nulo dI! pleno dirêlto perante o registro do comérciQ o ato 'I O.. n

~ra C'ltÃ dec:l~ração,sC1l:l prejui.::oo·1:'!:J.1Io t:llnçõt!ft 'PftM:is:a.que Ol!ltiv' u :
tos. . ......

:E"por e~tarom de c:oilum acorde, •••inaa o prece.ntt
1nst,rumant:0 em 04 (quatro) vi,'" ,de lIU~SIOO t-eor plli'a que produzam UM .li effti

to,o qU\i fa.:rorc. na. pi:e&8nça. de du.aB testemunhas que 8. tudo •••1st1r:aJl e 1:.0
bém.asDtnêUll~ .

VALOR em m:::z $

250,00

750,00

?50 ,00

750,Oíl

2~SOO,OO

QUOTAS

2S

7~

7S

7S

250TOTAL

~OCIOS

Antünio Pimentel de Santani'l

José Penedo C. de 'Albuquerque

-Gildã~io Penedo C" de. Albt!querqu~
..Arilton· Dantas dos Santos

L'rOA.

Por eote instrumento particular,14NTONIO pil.ffiN-/
1'E~ DE SllNT"'~A,brlls11e1ro,casado,c~mcrciante ;

~rtador da cédula ue Identidade RG n9Ll75.696,

expedido. pela SSP/BA,~n!'lcrito no CPF.lotE soh o

n~ 026 352 G7?-5J,residente e domiciliado roa

praça Vigário Martins,~9 10d,Tucano,Estado da;

Sahia;-JOSg PE"/jEPD CAVALCANTI DE:' ~UO:UEnQUF. •

bras1leiro, cao~do,advogado, port<'ldor 'da cn.rtci

~a.de :rdel~tidAda nQ 5.197,e)Cpedida pela OAB/D'E',

,'in,acrii:o no CPF.MF eob·o n'ii' 002 264. 915-S7,re-/

a!dentc .~. domiciLiado na Ru.;l J09é Gonçalves d=:

Ói1veira,n9 lO,'l'licano,1!.5uado da Bnhi.o.'GILD~SIO

P&HIDO CAt.,'1IJ:.ChH'l'I DE 1~DUQUERQUE,brasl1eiro,c~

l!!ado,funcionârio piiblico,p~i:tadQrda Cédd~ ti9 )

Id~t1dade RG n9 452. 926',e:y.pe.dida, pela SSP/BA,

":lnitcrito no Cl'F'.MF sob O' n9 047 100 275-1S,Ie"':

.1dente e domiciliado na Rua A'l:t:ur Negreiro ra;
cio,.n9 06,TucanO,Estad.o da BiJ.h:j.a.i e ARIL'!'On' DA,,'j/
'!!AS DOs .s1'~NTOSJbrasi1eiro,sesadó,com~rcUnte , I
,portador da CéduliJ.·~~ ~dentid~,d~ RG n9 B16,322,

'eXpe~da.'pelaSSP/BA;inscrit~:(poCPF.!1F sob o

nQ' 035 165 [}OS-2:5,res1dente e 'domiciliado .n~ ,

,itt:ill' João Pintenbe.,l âç Santana,n? 25':J'ucl1no,E9t~do

'.k.âahia,roes61vCtl constit.uir Wna sociedade por

.q\tob!s ~e responsaJ::Illidade 11m!tada que se .re':"l

gê-:i po:ai: seguintes ClãUl::Ula.."..... ~ condiç~es ..~
'Da ·Dft:no."TlJ.naqiio 'Sot'llal,Sede e pl}jeto:

X-' A 'Jlociadade adotar'- li. dono~~~ção social 'de II
'IlADIO 'ftlCAllO iH IIrPA. "i ~

, rI~~~· EiO~ieda~e -tar5. Dsdli na, C'id:",~e' de ':t'ucanó,B!i- )

tado da Dahia,na' nve~~'Pã.dr~ j'õ6~ GUmc,~C1..ndO;n9lõõõ-:-:::·

_ .:II~- Â .l'I~C::iGldad"Cl:ii por obje.to. â execu~ão dq

••!:Viço ')q r.diod~'~ \' I
. Do CcpttCll soeJ.'·.l. (j :ta l~tTi.'Potíg:'11~ilj.dn1t\.:,~'~:~
clos~ ~

IV- O capital 8.Ub,!l;Crito e integralizado ~estc ato

.. .:tecla corrente no paIs é do NC:r.$ 2.500,00 (doIs mil e quinhentos cr~

• .eto. no~os) ,dividido em 250 (du'zent:ls e cinquenta) ..q.uotas no ·valor \\11-1.

th1p do ~ci$ 10,00 (dez cruzadqs novps) ,ficando.'if!·sgim aistrlbuí.do en

t:r. ,06:0 .sócios:

v- ArespohsabUidad~doa sõç:los t! l1mi tada. . ã 1m.-

poitânCia. to:,:al do Qap1ta1 Bocial. .

Da Gerência ,Ac;lministra<;ão e Remunera.ção Cios Sócio::
t,1ercnt'eo :

VI- Â :socledade será geriúa e adlr-..inistr..r1a p~lo st:,·
cj.o Antônio Piment@! d~ San'tana, sendõ~lçe'ãi:~idOtõãos os pcee:r::es d~

~raçao e r~prcsêntaçao-d~ciedade'-send~ f entl;etanta, vedi!l.do o .uso

~a <l,,>nondna~ão social ~ neg~cios a1hci9s 5,qucics do o~~eto social e, n~

prltica de atos .. e8t~ não ineientes,sQr-â o mesmo .r~spon~Mílizado nos

.t.rmo. da lei civii~ . .
'VII':' Os.adrflinistrlldores devcrã~,.GeX' brasilG1ro~,na-I

to. ou ·n..iurlllillldoa. há' maic de io' (dez) anos e ~ súâ' investidura nos}

CU901 "o~ente' poderá ocori;er depois de ter~ sidO I1p~ovados pelo Mi'nic-.

t'r1~.da. c~un1cações~
. VIII- ·!iCa. o Dõ61o-gerenu. lhapa,n.ã.,c. de p",star etL~1

ção lU!. garantia de' .eus. Atos do .amJ.niBtraçÃ~.

IX- Pelo exerci.'cto dA gerência e a~ni.tr.ção· ter' o abcio-gerente direito. li. uma reti.rad~mEtnell1 a t,1tulo de -pro labore"
.;".;~ ~alQJ: a:erâ, fbado ~ comum acordo entre os BÓc1Q~.

Parágrafo Onico : Para e~ci:~ de contabilh;açio o

valor rBlat:ivô b retiradas: d~ s5cio-gerente será lAvada ii conta de Despe... Geraill da Sociflldado.

Do' Prazo de, Duração e do Ex~:r:c:í.c10 Soc1.1:

,x- Ã tiocledade terá duração po~ prazo indott!;rJlU.nll

do .. part.lr 4rt'cta data.
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acompanhado de Exposição de Motivos CIo Senhor Ministro d~

Z.tado das Comunicações, o <:!to CODBtafite da. Portaria nO 143

df!! 29 de agocto de 1909, publicado no Diiirio Oficial da Uniã~
do dia 30 de agosto de 1$'89, que "outorga permissão à FADIO

PATAXOS LTDA para explorar, pelo prazQ de lO (de::) anos

direito de exc1.u~ividad~( servico de radiodifusão sono;a em

frcqft.êncJ.il modulada, na c1dade de Itabela, Estado da Bah:Lll"

): 1 -fabri,cante: .~AA-Indúllo±ria l;I: Comércio .de lUltcnas Lt:da.

; .. 2 .. tipo e/ou "mçdelo: PMA-3 .
Braci':lia, em. 06 d", setembro de 1989.

Salvador ,05 julho d,"~.Jl"'9Jifl9'-__~-

ExcelentIsHimo Senhor Preaidtmte dA República,

A proponente fie compromete a elaborar a sua programa

ção diária nos termos das norll)as constantes da legislação que rege ou

que venha a reger os serviços de radiodifusão sonora e a manter seus

programas edl1cativ~s,artil'>ticos,culturai$e Informativos, com observân

cia aos prin~lpios enunciados no art.221 da Constltujção Federal/SS,doa
quais ressalta: '

-preferência a finalidades educat:tvaB.artí.sticag.cult~

rais e informativas;

-promoçãp da cultura nacional e regional e estí.mulo à
produção independente que.. objctiVc sua divulgaç5:o;

-regi'onalização da produção cult~ral,art1sticae jorn~

listica,conforme percentuais estabelecidos em lei:

-respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da

famllia;

-divulgação de programtls ofir:iais da informações dos i?

deres da República,das _19 (dezenove) horas às 20 (viU

te. horas (hora de Braall1a) .int:Ltula,é1o .. VOZ DO BR1\

SIL" ;

':programas de entrev~stas ;

-programas de múslcats populares ,respeitando-sc 11 propo

clon~lidadê,qual seja,um mInimo ~e 50-% (cinque~ta por

cento) de músicas brasileiras J

-pEogramas de músicas f'!rudi tas ou clássicas : e
-a·'irrl1;4iagão dos boletin-g ou avisos do serviço de 1Mt..

t:e.orol09i.a,

. .
aantendo Ilempre elevado sentido moral c cí.vico Dl;' pro

gramaçãp.
o. percentuais referentes ã noticiosos e aomercl~i.,f

ca:rã aBsim. di8tribuído:

)I~ICIOSOS • ••••• •••• 6' Csei6 por cento) da progra

màção que equiva.1e. ã aproxilM

damente a B6,4;ninutos: c

COHERC;tA1S •••••••••• 25' (vinte c cinco por cento)

Conforme -dil'lpõe o .ub-item 2.4.1 das cond'ições do Edital

n9 036/89-GH,combinado . com 018 diflponi9ões contidas na

Portitrla n9 p63,de 01 de junho de 1976, publicada po DOU

etl 29.06.76, 'a proponente,fica dispenBada" de apresentar

as seguintes documentos :

1. Relação Ahua1 de Informaçõe,s Sociais (RAIS) ,

CQDO prova de cumprimento da leg!s1.aç50 .f:rª

balhi~ta referl!n,te ã om8ervânvi<;l. da propor

cionalidade de brasileiros na entidade .. e

2. Certidão do Quitação de Tributos Fcd.~raiLD "

pr~a de' quitl'lção com o rmPosto de Renda ;

coa a Fazenda Na.cional e CO~ 08 órgâos de

PrevIdênciA Social.•

MENSAGEM N9 502, DE 1989
(DO PODER EXECunvO)

Submete à comlidet:aç1io do Congresso NacioJlil.l o ato que ou-~.

to.rga ~crmissão à R1>DIO PAT1I.x6s tTD1I. para (lXp~o~ó!l:I pel:,

prazo de 10 (dez) anos, sem di.reito de exclus"-v10ade, ser '\

'Jiço de radiodifusão .!lonora em frequência modulada, na ci

dade de Itabcla, Estado da Bahia.

<lís COMISSOES DE CI~NCI1I. E TEC~OLOGIA. COMUNICAÇlto E ÚJFOR

MÂ~ICA; r:. DE CONsTnulç1'i:o E JUSTIÇA E RBDAÇl\ol.

EXCELENTtSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGIU:s.sO NACIONAL:

Ros termos do Artigo .f g, inciuo XIl', comp!.nlldo

coa S 10 do artigo 223, da Constituiçio Fed.era.l, tenho ll.

honra de submeter ã aprectaçio do Congresso Nacional,

!lf= conform:J.dade com as atribuiçÕE!s legais e re
gulamen1:arcs comctidaa a cs1:e Minis.tÊirio, ciatcrtldnci a pubUc!

gi~ g~ ~~ll~~i~~lJ~b/:~no~~me~:J.f~:~n~n~~~l:~~~I:~a~en~a c1d:~
de I:tl'lbela, Bstado da Bahia.

2. No prazo est;abele.cido pela lei, acorreu apenas
à ltlWIO PATA-XCSS· LTDA.

5. Subm~tido o a.ssunto ao exame dos órgãos ootr.~
:tentes deste Ministério t as conclusões foriUll no sentido d:l qta";"
sol, os aspcctos técnico e.juridic::o, a entidade proponente :ia
tisfez tis ,exigências do Edital e aos requisitos da legislaçãõ
especifica de radiodifusão.

tO' Nessas condições, ã vista da entidado que se
habili tou (quadro anexo) ã execução do servg:o objeto do ed!,

~~'d~e~:~S: ~~~~~ê~~i:~c::~~:e~d~S:::g~Ce~:v:~:1:n:~d~~~
9rea~o Nacional a anexa portaria de permissilo. O ato de autor
,9& somente virá a produ:&ir seun efe!tos legais após del1berã
ção do Congresso Nacional, na forma do paragrafo terceiro" dô;
artigo 223, da constitUição:

Renovo a VOssa Excelência meus protestos do

au. profundo respeitO:LÇ~4~;i'0
~'AVT;~<'O ,~CJ,.rJos. "f4GAl#!iGSj

PUBLICADO NO 0.0. OE~JJIOEiJ.

POrln.rla n.- 143. o. 29 d. .g"8'tO da tOe 9

o Ministro de Estado d••
Comunicações, usando 4as atribuiçõos que lhe conferem. o uti9'O 19 do
Decreto n9 70~568, de 18 de maio ·de 1972, e o artigo 32 do Regulamen

:~. g~~,S~;ViiO~edja:;:~;~d~;u~~~j,C~~\:n~~d:~ã~I~~~aoP~~~ :~;i;o ~~
prOC~880 Me n ... 29'000.00:349'0/89, (Edital n9 31/89), r~so~vê:

I - Outorgar perlliszâio ã R!DIO PlI.TAXOS LTDA., p<lra. expIo
~ar, pelo prazo de 10 (C!ez) anos, sem direito de exclusividade, s~rvI

~,d:s~~~~O~;f~;~ia:onoraem. frcqt1ência modulad<l, na.cidade de Itab!.

:II: - A perrnis.<;ão ora outorgada reger-se-â pelo Código Brasi

~~~oa=:~~~:~O~~~C~~~~:~a~::i:rns~:e~~~~;:~~.regulamentos c obrig!

I!I - Esta permissão somente produzirá ef""itos legais .. apõs
de1ibera.ç.ao do Congresso Naciona.l; na forma. do arti.g'o 223, paragrafo
terceiro, da Constib.'lição'.

:IV'- Bsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Avia0 nQ SliO-SAP.

Em 06 de setembro d. UU

hcelentbsimo Senhor Primeiro Secretirio:

Tenho 1ft. honra de encaminhar A cesa Secretaria a

Mensagem do Excelcntíssimo Senhor Pre.sidenb~ da' República,

acompanhada de Exposiçfto de MotiVa0 do Senhor Ministro de Es

tado das com.u~icaljões, na quAl submete i. aprcciar;ão do Ccn

qresBo Nacional o ato constante da. Portllrill nQ 143, ~~ 29 de

agos~o de 1989, que' ·outorga permiesid 5. RADIO PATAXOS LTDli

para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, !sem dircit~ ~e

exclusividade, lIl'!rviço de radiodifucão sonora <em. freqtl.l!!!nC14

modulada, na cidade de ItA?ela, E&t.ado da Bahia".
AprOvêito a oportunidade parf.l renovar -A VO!lSll Ex

celência protestofJ de elevada cntima (! consideração.

RON~~M
Minil'ltro-Chcfe do Gabinete Civil

A 8u" ncelincill o Stmhor

:~u;~:.t~~!s~~=~2~~o da cim.r. dos oeput.do.
austLJA (DF)
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E:DITAL UQ 0371B9-GM

Recebimento de tlt"opostail para a execução e exploração de serviço de
radiodifuDffa aonQ['<l em frcqÜl!nci.:l modulada. na. cidade d~ Itabcla,
EDtado da Bühil:i.

o HINISTRO DE ESTADO OAB COMUNICACCiES. tendo em viot<l. I)

di3POGtO n~ art.i90 12, do Docreto n2 70.568. de '18 de müio àe. 1972. ," e de
acordo com as normas estor.belecidas no ReQulacento· dos Serviços de
Radiodifusão em vir;lot", torna públic:o que. tri1nsc:orridos 45 (quarenta e
c:!nc:o) dias, contados do dia se9uínte ao da publicação deste Edital no
Di.ário Oficial' da Uniâo, es-tari1 recebenao ,p,elo pra:ro de 15 (quin:ze)
dias, propoatas paCii' a Bxecuo;tio ~ exploração de f\,erviço de radiodifusão
Bonora, com aa características e condiçõea que se seQuem:

2.2.1.4 ~ Tanto no caso de tlociedl]de õ1nllnjm::l, c2,

mo no de por cot.:lS" de responsabilidlldc

1 imi toda, ,que:

2.2.1.4." ",'os administradoree: de v.!..,
rno ser brasj leirol'l nut':l'!l

ou nêltlralizados h~ main

de 10 anos e 3 !lU::! invc.,!

ti"'ura nos cargo!! somente

poderá ocorrer depai s de

t~t'"em ~idQ aprovodos pelo

fYlirflstério dR!I ConiUn i cE,.

çrios.

2.2.2. R ND elltBtuto de FundnçllIJ deverá constar dlspos..!..

tl",o$ relRtivo1r., apenasl aos sul;oltcns 2.2:.1.1,

2.2.1.Z:2 e 2.2.1..4.1.

Ao demais coni::'Jiçõea clegte Edital fazem Ptlt'te. do processo q:ue
lhe deu oriQcm e encontrac-ae ~ disposição doS. Interessados na
Diretoria RCQional do DENTEL, em ..9a.lvador-EA, f1:l.tuada _ po Centro
EIIlPrC6arial Metropolitano, Quadra C Lote 7 .- Av. MaQalhaes Neto 
Bairro l?ituba, onde seus representantes-lCQaie deverão entreç,ar suas
propoottllS.

1. 'SerViço
2. Local
3. Canal
4. Classe
5. Capital m:!nh\o exiQido
6.' Hol:"oirio de funciqnamento

Brasília-DE'. 1-7 de ma i ('t

: FREQU~NCIA MODULADA
: Itabela-BA

212,( 90,3 MR't)
: C'
: 100 (cem) liVR
: Ilimitado

~c 1989.

Z;Z.J _ A1r. sociedades anOnimas ainda n~o exe'Cut~nt~s do

serviço de radiodi Fus:lo dever.!lo Apre!lentar. ju,!!

to com seu estatuto, o qU3.1ro,societâ:rio atua

lizado constando o número, o valor e o tipo C:a5

açÕe!'; ·de cadi1 !:ócio.

"1. .), ~ Refaçi!Io Anual de lnformJções Soei a is' (RAI 5), como provi'!

de cumprimento r;Ia legislação tri'l.balhísta referente à
observ.1incía ,da propore iOn", J i dade de bras i I e i ros n<l. en

tidade.

2.11. - CertidJo de quItaçlo de tributos lederal!'õ. e):ceto qt.!ill1

do se tratar de microempresa.

2.4.1 - Os doc,umentos enumerados nos itens 2.3 e 2.<;

não prec;isarão .soer apresen tadDs pe I:ls ent i d3.de:;;

qUe n3~ tenham ainda iniciadD Suas atividades.

2'.5 - Declar3.ção íirmada pelo~ administradores, i:''On(orm~ Ane-

1 - ENTREGA. DAS PR01J5TAS

As !'Jntídodc:~ ínteressad1'ls na execuçtlo e e,,<ploraç1l:o

do serviço de rAdiodrfusiIo deverão, por ,seu represcntal1te legal,

apresentar suas propostas durante o hor~rio de !!l<;pE.'díentf'!l nA Oi

retoria Regional d.o OENTEL em SAt,iIJl,OClt1.,20-O:mb:o ErtTJresarlal ~~t:n::no~

tano; Quadrn, C lote 1)7 Av. M:lqaJhifes Ncto-Dnino rittba.
2 - D::ClM:NTOS RElATiVOs Â ENTIDM:E

2.1 - RequerimQnto dirigido ao Ministro das Comumcl'lçí:les:

2.1.1 - No requeri~ento de ....erá constsr o Qnd.ereço para

-cor ret.?(lf\danc i a.

2.2 - Ato constitutivo e 31teraç~es- sub!leqücntes, eom lttl

resp&ct i ....1Ii!õ Comprov3çi:lcS dc' reg i 5 tro ou arqu i vmnento na

re·partlçll:o Compet.ente.

2.2.1 - Do ato constitutivo ou de 3U&S alteraçi'lf'lI dev!:

tão constar di SpOli U i vos dFlcl t1r<lndo eXpres5ame!2
te que:

2.2.1.1' - A entidadl'1 tem CCNTlO objetivo a eXI!C!:!.

ç!lo do' serviço de radiodifuslio.

2.~.1.2 - Tratando-se .de: sociedades :'lnOnimA5,

que.

2.2.1.2.1 ali 'açÕes representotiya!l

do,copitol 's·ocial sllo, i,!!

cau.clonl!ivels li e9trangel

ros cu' pessoas jUl't~iCll~

I!l ,Inalienáveis? eâtrl!l.!2

';1e:1 ros.

2,Z.1.Z.2 - nenhtJTIa dlter .. çll:o estat!;!.

t~ria poderá ser .re<tl iz~

da sem ~ prévi:::l Dutoriz~

ç:lo do Minist~ri~ da~ C~

mun Icegões.

2.?1.3 _ Trl'ltRndo_se de sociedades por catas

de rE!sponli~bilidad~ limltõlda, qu~:

2.Z.1.3.1 - a,5 cotas represcntativa~

do C'Bpif,OI! social [;110

inll.liennvels e íncouC'i.Q.

náVlÜ$ 13. C$l{3ngeiroB GU

a pessoas jurldicasj

2.2.1.3.2 - n~nhumn alteração cont.rE.

tUA 1 poderl'.i se r rflÓ'i 1 i ?AdR

sem a prévia autoriz;;çl'io

do Minietério das Comunl

C:lÇ(:lC:ii

3 - !XO'.MENfOS RELATIvoS A CADA OOTlSTA~ AClOOl5TA

'd - f'roya, da condiç,ilo de'bri!..sileir.o, iei'ta ~diatÚf:' apre_

se'ntaç:~o de flu~lquer um dos segui'1tes docllm>:ntu.:.: cer

ti,dão de n,ascim!'nto ou casamento, ,certificado de reser

.vista, título de e:~eitor, ciHteira pro!issional ou de

identidade, c~r'tjficedo de naturaJ.izaç:1I0·expedJdo h.i
~is de '1"0 anos '~" para 05 (lortugué'Ses,. reconhecirrr.nto

-de igualdade de. 'direitos civis ou prOVa de residência

,p~r~nente no p;~rrs.

3.1. t ~ Fica dispensado da apre~entdç30'da provo. de que

trau, o item acima, quem pertencer ao quadro

liiocirtá(io de ent-I(faóe el(ecut~nte de serviço de
rai:fi·odi tudo.

4 .; D:O.M"..NTDS RELATIVOS 1t: CADA. f\['MINI5~

4.1 _ Pro~'il d.::l..ce.ndiç!o de"bras,i!eiro, meói:lnte .pre'5ent"ç~o

de~qualqucr um'ó1)s docuTT,~l1to-:; indicado'> t\0 'te('.:..!~,I.

CL...-
I

4.1.1 - Fico. di!ipenudc da arresentaç~o da pro".;;! de qUE'

trata o i tem Qntedor, quem pertencer 00 quadro

direti .... o de e':llidade j~ I'!JO:ecut·>lnte do serviço

de radiodi fuslio_

4.2 - Ccrtidno doe Cartórios distribuidores Clvei!l, Cr\m\naill

e do de Protestos 'de THulos, dOll locai' de residência

nas últimos '5 (cinco) anos, b!"m llssim das' localidQde~

onde exerço ou .hllja exercida, no rroe-~m:J per rodo, I'Iti"!

dades economicfls, corno aanini:Hrador.

4.3 -,Prove do cumprimento ~3S obrigaçlie!l eleitorais, fTl!'!die,0.

t.e c!!rtidl!io forn,ecída pela Justiça E:leitorlll.

4.4 - Oeclaraç1l:o assinado por todos os dirlÇ(ent!!s, conforme

An"':.:o 11.

11.'5 _ Todos 0'<; docUIl'\!'?ntos, cem ellceçAo do" qu!'! tenhr;m vai id!

de predeterminada e do!> cOOT'.9rovantes de nllcjonl'llidftd~,

devcrllo ~er fi rmados , ',,:pedidos ou revaJ idados r.in dRtl'l

",I!lo supe.rlor ti 60 (;es!l!'!nlQ) dias da llua apresel"tIIç:lo.

A derronlllr~çft.o dali recursos .t~cotco," a qu~ .~ r~

'fere o nl:! 5 do Item I d~ artigo 14 do Regu[lltMnto dos Serviçal de

Radiodífustio, com o redaç!lo dadn pelo Decreto n{! 91.837/85, dl'.lv~

rá UH f"'ltl'l f'I'IEdil'lnte indicaçllo das corocterrstlco. do tran.ml.!.

miasor e do !Ii'Úema irr .. djAnleo (Anexo 111) que 8 entidade pretc!!

de utilizar nas. SUBS Inste.laçOC5, c~reendendo: fabricante, tipo

fl modelo destes equip~n'lentll!l.
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ó _ CAPITAL M{NUvO EXlGlCO PARA. o EJVPREE1'D11'-O'JTO

6.1 - o copJtnJ mfnimo exiqido para o errpre~ndj~nto de Que

trata a ~alrnell He", § 1~ do artigo l' do Regulamento

dos Serviços de Radlodi fustlo, com:> red8ç:!o dada < pelo

D~crcto n!! 91.837/85, é calcuL'ldo em função da pOlênci3

QU, 00 caso de FM, da classE: de. estaçllo, conforme tabE,

la abail{o, fixade pela Portaria /ItC n12 316, de 11 de 0E.

vci"N:Jro de 19'65.

E5TAÇC'€!7 DE RJlDlrotr-us]iQ S[NRl\. o.t (N)A ~IA, o-on.
D..RTA E CNJA TRDP ICAl...

6.1.1 _ E!JtaçOes de potêneia otá ~OO W, exclusivE! 100

(cem) vezes o maior Valor de Referênci;:J;

6.1.2 _ E!ltaçOell de pot~ncia crnnpreendídR entre ~OO W,

e)(t:lusive, e 1 kW, in~lu~ive - 200 (duzentas)

VBl';CS (I m<lior V.;llor de Referênciaj

6.1.3 _ EstaçOes 'dt!, p'otêncla compreendida entre 1 kW,

llxl;:luslve, e 5 kW, inclu'sille ~ 50Q ('lu'inh~ntas)

vezes o maior Valor de Refer~nchlj

6.1.4 _ ElItoções de potência compreendida -entre 5 kW,

B)/clu,ive, 10 kW, inC)l.lllivPJ - 1000 (mil) vezell

o mai1:!r Valor de ReferênciA;

6.1.5 ~ ElI'taç~u de pott!ncia compreendida entre 10 kW,

excl'usjve, ~ 25 i<W inclusive - 2500 (duas mi I 'e

qurnnentll's) vezes ti' mIl:lar, VBIQr de {1eferbnci.;

6.1.6 - EstaçOes de potencio c~reendida entre 25 kW,

exclusive, ti 50 kW, loclusllll! _ 5000 (cinco

mil) v'ezes o maior VlIlor de Referência;

6.1.7 - Estaçi}e!l dt:'pot~nci; superior a 50 kW _ 7000

(sete mil) veles o maior V;!lof de Refl!r~nci!l;

E5TPQ:F;:S. DE RPDIWlfUSPD SCN:RA Ef\o1 FREQ..Ú.LIA M:.tl.J...~

• FM

6.1.8 - ElltoÇl:ios classe "C" - 100 (cem) vezes o maior

VAloS" d" Referência;

6.1.' - Est8Ç~CS classe "BIT - ZOO ('duzentas) vezes o

fTlRior Valor de Rp!ferAncia.;:

6.1.10 _ E!ltnIOCiCS elnue rfA" - 500 (quinhentRs)

maior Valor de ReferênciAj

6.1.11 - EstlllOlJcs cJal:sc "Especial" - 10DD (mil) HH'es o

fTlQior VRlor de Referênciaj

"ESi~S OC RIlDlOOlFUS~ DE SCNS E IM'íLNS (TELEVISÃO)

6.1.12 - Elltll.çlSes de potl"!ncia at'é 21 ~W, exclusiv~ 1:>lJO

(mi I e' quinhentas) vozes o maior Valor do Ref~

Jéncisj

G.1.H - E!lta.çoes de patêncil'l. cOiTÇlre~ndida entre 2 kW ,

Inclusive c 1D kW, excluaivc - Z500 (duEls mil e

quinhenta's) vezes o maior Valor de'Referência;

6.1.14 - Estaç!!e!; de pot&nci~ compree.ndida entre 1D kW,

lncluidve e Z5 kW, e:<clusive. 5000 (cinco mil)

Vçl:OS o. 1'OOior VllJor de RlÍfer~ncill;

6.1.14 - Estaçõu de pot&ncla igualou superIor a 25 kW

.. 7500 (f,ete ,mi I e qulnhfwtas) vell'U n maior

Valor çle Referência.

6.2 .. O~ valores estabelecidos nl'! mcnt::'ionadn Portaria Nr:

J16J8S 1 refer,em-se li ,cada nova concca'sllo, ou permi ss'1lQ

pretendida, considerada illOlada'TiBnte, e o valor ·de 1'.2,

ferêncla, 11 ser eonsiderado para 13 cálculo, é o vi'Jente

no dnta do publlcaçllo do Ed i tn lo

7 - A DEM:N5TRf1Çib CE OrSFCNIBILIo.aa:: DE ~sós F(NoN::E':tROS PO~

et:RA. SER rEIT!\. DA· SEOJlmE: FCR>JA.;

7.1 - Na ceGO da entidade Ainda nlío eXBClJt:mte do serviço de

radlodi fuslloj

7.1.1 quando o c3pital social da cntId3dc 'far 1JLI:!.!l.
ou supel'íor no vrllor do cllpitl'll mlnirno p!xlgldo

'pl'lra o ~rp.f'ndjfflP!nto fi as'tiver 'totalmente i!!,

tegraliz~do ou prCI/'.iH:J, nOll nto!; "cQMtitutl

vos, o fntograllHlç~O !lU; n data. d~ éntjradn, em

fune i onarrnn to da flll l flÇ~O:

7.1.1.1 - Prova do dCPÓ,llito, em bal)co ou~ out,r13

instltu'ilJ~o flnanceir,'l, de, no mini

mJ 1 50% 'c1nqüen'ta por cent.o) do v.!
lor c:orre~onden~c no'copltQ'j edgido

parI!. o errpr~endimen~Q.

OJSERVPtÇiD: Se D entidade portioiPflf ~e mai(; de

Lm Edital deverá, para catla Um deI c!::, 'Opr!;llle~

tar, alám .do depóllito de $O'!u (cinquenta por

cento) do càpital, dcclarllçõq de c'ornpr~isso de

real iznçtlo ~e lHJl"TIento do capi·tnl social de: mais

o'vDlor do cnpitel mrnímo exigido para cada lfll

dos ser'ollçollo pretendidos (modàlo IV);

7.1.2 - Quando o capitGl 100ltl1 for IrTfcrJor, DO cllpit.,

minimo el(~gldo para·o emproendimento ou for

~ ou superior I mas ntlo estiver totalmente

integra-l i:zndo, nem prevlsltl ti, SUtl intc,9,r,nl iz.!,

çl!o ntt 11. datA do tnrcio d~ funcional1"ento da

e!ftaç:lo:

7.1.2.1 _ Prova de depósito, em b:ln~oú outrA

intlt'itulçAO fi,nonecira, de, no min..!.

roo, SO% (cinqüentA. flor ~ento) do v.!.

lar correr;poodpnte, ao cApi tal tHei gido

pera o ClT'Preendimento;

7.1.2.2 _ DemonstraçUo de disponibilidade de,

crédito bAncAr lo '01.1 de garantia de

financl9l1lento , (~itA. Atr;l.vt!s d~ docE.

mentos fornecidos pellHI i.n3titulç;'eR

próprias ou de fiMncianento concedi.

do peJo fllbric~wte do,! eqz;!psmcnto,IJ1

de forma a con'lpletilr' o valor do capi.1

tal rnencíonado no õ·ubltenl nntcrior ..

até atingi-r, no mTnlmo, o total do'

capi tal ex!g ido para o l!fT1l,rel!ndime!!,

to,

7.2 - Na CD,lJO da ent;dad~ executante do serviço do radiadi tu-

.!.!2.!.

7.2.1 - Quando o capital social tota'lmcnte rn~egralil.E

do for~ ou s'uperiar ~ ~~ dos valores f1
xadoll nl'f Portaria M:: n9 316/85. para cada um de

seus' serviço, a,crlHlclda da· qU~~tID ol<:igida parn

o novo efT1pl'l!fondimento, a entidade fica isenta

da demonst'raçllo de'disponlbllidBde· de

financeiros.

1.2.2 - QUllndo o capitaJ sociaJ t.ar 'jnferior ao capital

mlnlmo ,e);;igldo para o ~re(!nairnento (ctlcolher,

u-na dA5 opçl'les aba.i);;o indlc8das):

PRlfYElRA: a) prOVA de dep6slto, em bAnco ou

out,ra institui'çllO financeir,a, de,

no mlnlmo 50% (cinqüentn por: ce,!!

to) do valor corre~pondente do c.!.

pitsl ~xlgido ps'ra novo einpr'eendJ.

mento;

b) minuta de nlt.erllç:l:o.dos atos con,!

titutivos para eleV3çlJo do capital

~Dcial, 11 ser at.menttldo de mai\!l o

vel!:!r necessário paTa o novo ~

preendlmcnto. nll qU:l1 COll-ste que t'l

sua integrallz8ç~O total r:C'r~ ef~

tivadB até li da.ta prevista pal".a. li

rtntrada em funcionamento d~ e5t~

ç~o;

5EO...1'fll\: a) prova de dcpó~ I to, em banc~ ou -o,l!

l'l'a ln!ltituiçllo financeira, de, no

mJnirr.o, SlJ"A:. (cinqüenta por cento)

da valor correspondente 60 cQ.pital

exigido paulo nóvo ernpree,ndíme.!!

to; _

b) demonstraç§~ de di~ponib,i I idAde de

crl"idito bllnct'lrio ou de garantia d~

financiamento, feltA s'trav6l; de

docLrntnto!; fornecidos pelas In8tl

tuiçlJell práprislI ou dt: financiJ!

menta concedido pe I o fRbr i c<lnte

dos e'quiporncntas, ~" forma a c~

plE't~r o vfllar do cáP'it31 menelon,!

do no subltem anterior, até ati~

,gir~ no mlnimo, o tott11 do c,apitei

exi·qldo para o erTlJrell:ndimento;

7.' ~ Sendo a proponente lXM fundnçllo, excc'utante do ,scr~~ço

de radiadifusll:a ou nl!lo, a COlT{lrOvAçl1. dos tecutsdg PE.

.derA seI" feita de tXn... daS' s&g;,ntell manelr8!l: '

-~U~IRA:. a} prolla de depósl to, r;M11 banco ou outrR in.!,

titu'il,;!:lo finl'loceita de, ~o, mlnlmo 5mb

(cinqüenta ~or cento) do valor corrosp0!l
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dente ao capital exigido para o ~reendl

menta, a,

b) demon!ltrar;lIo 4 disponibi I idade de !:.édi to

bancAria ou de garAntiA de financlM'l"lOnto,

feil9 através de- docl.J'T1I':!ntos fornecidos . .p.!.

lu inatltuiçlJea próprias ou de finllnc[,!.

mentn concedido pelo fabricante dos equl

pamentos, ou fttr~v~. de Qutros meIos que

dM"QnatrM'l a ccmplementar;1I0 do valor total

do capitAl exigido parA (] empreendimen.to.

~: pro". de depósno, em banco ou auttIJ in,!.

tituiçlo financelul,' do totAl {lo valor

carrellpondente ao capital exigido para o

IIlTlpreendrmento.

CONCLUSÃO:

80clal apresentado e an~xo V dA" Cot1dlções do Edi
tal:. (J no quadro coapar..t1.vo daIS propcnentes. qUtm
do d.e seu preenchl-ent'o. Coo.teu que (] mell";o é nat!;!

r.I'c ~OIIICll:l.do na rellio do Edital.

Ante o exposto, eatá o processo em condi

ções de ser apreciado. p~lo Ex.- Senhor Ministro do

Estado da",Cocunlcaçõe••

BrnUla. ~S' de~ de Üi89

.~~
ROBER'l"D OIS M TES DE SOUZA
u(Dire r-Gera do. DENTEL

1.4 _ O. f1nancl&l'Tle!n-tos c:an'oll fabrlconte. dos equipamentos

ou com estabelecimentos' de' crédito naei·onals nRo podo!

1"10 ser contratados por ·pr'.zo $uperlor a 10 (dez) Anos;

0.1 _ A t1ntld~dll dcver~ apresentar. em con~:Jlementa'illo li lua

proposta, o ql:ladro '(Anexo Vh pAra os fi~: dolt' aHnca.s

.!' !!., E.' &' ~•. ê! do § 1'"' do :art\g:~ 16, do Regulamento

do' Serviços de Radiodi fusllo. com R redo.çlJo que lhe foi

dadA pelo Decreto' nº 91.837, de 25 de outuljro de 1985.

.-~

9.1 _ para efeito d, preenchimento dos Ritens 7 e B do Anexo

. V, 'consta~te do I t!!lTt onterior, a proponente deyerll el.!

borar seus progrunas educativos; arthtieosl cu~tur.ill

" inflJrITllltlvos, /!Dm obs~'rVênclA aos prlr)clp'!ol enuncl!

dos no artigo 221 d~ Có~stftuiçJio. '

10 - OISPOSlçCES FI~IS

10.1 _ Os docur:nentos deverK"d ser Apresentados, prefer~ncla!

mente, em origlnRi, 'le9rvei', fRcultada aí rgpr-odu~lo
foto.t'tlc8 desde que 'as cóp'ias ,elNTo llutenticoda$ e

le~rvel'l

10.2 _ A aeeltilçl!l d~s propostAll n1lo il'Tllllcar' na obrigato

rladlldc da.OJJtorgll, podendo o Ed!.ta'l ser cancelado

por Intl!lr811e da Aáninlatra-çllo, mediante Ato do Mini.!.
tro das Corruolc"açi'les nol termos do artigo 12 do Reg,!;!.

gullVMnto do-s Serviços de Radiodlful'§o, sem que
proponentes t'enhBlTl direito a qualquer reclQI'M.çlO ou

1ndllnlzaçlo.

.. t~NrtATO J~CtAL •

......T. "AlI, ...n.. mrf
1~ ....LtItl.U, " .•U&lu. _UI:" 111. 11 l:;.~~,l.til:o.o,~! /
~Uutt. f. .r.deL,~.h.t••• ...U.fI ~.,o[l• .t~,,,u" r.. t.,!

t. li.. ''''l'', & .""r.>".l.& U ...lttl.ll./c:ti'-"Il..ti;'iii4:.:-~,P,,!
t ....... "lo eUliU #11. lcl...:Ui.it. RG .. ~:"~'~'ll~~~,*1p~.1:.
·t. ,d. llt.Uta,(e "r. JiiltIlU'lu(!4'. -:;~$.(ell-e.-t.."'-Ü7 ••
5t' .."",,; ..."k.Ue.& ..., b"". 4lt Id1 ;.l !f,,-' Cl'..É2:lf t&o&

""47..1U.tf5~'IJ· ~. "~/i':';~7-~

..7·~é ~

"'~("I .II'AlTI~!: CAtvALHO ',i ~;: 16' .
._...4t«.... eulttl•• ee••••:.t•• "'.u. lll,(r. : ... O..ot.n!lll
l. 11& c:.lddc. ia SAl.,,~tI,". E.u.c!~ ".!'l\~ ;: E>l& Gtfli

.tal Lafta.tll.t lIf (Ir ~ «p.t.. " •• PDuret,,:r: ia CUllt. '41 ~
.tlluU".i& lG.' tll.tU. updU. PC,cD rll.U,(ut• .tI ':t:.
'J«-.U'lç;.~;. ti. $r;ul-_....t. 4.. ~eJult.aA~. riiloUell. ...../
(f.td. 4" adi. t ti. C",tlF ..li "' ir;,. ,,<I. '''.''J~, . -)

( .. t

-~"f

~r.
~';..-

'o\d.(t~..., ~..dll., lu..u, "Ui..-;;t~ '- .._al.UU-A
~••• cU""" .. S.lv [."t~4.. li.. '.«U., 1; ••• 'f!.
... S.....u ti. llU••.I:& ~ Cid•.:.". It~.(. .... .....~

'~. - llt-co- n O' ~ lhut 3. e "p;trJ Of, p.~~ltárJ"'4 d4 cê:
....'l•.flL Iáu.ti.dlldr. R~9"U'I.CS3, r.xp((lidlt pe.trJ Tu'ü

t..t. 111. Ide.ItÜ'lell.c,i.rJ' dtL St.CltttIlUa. ~(St.gUJl4ftÇEl P~
U.ica.cfo .e~ta;{o dll. llafl.t.1I. lo do- Cf'fiUF;'~cb n? ••••••
UI. 914. ~ 3S~4'; •

Me - DI:trt'EL
PROCESSO HI 29.000-003"510/a~-512

10.4 :. O Ministro de Eltado du Cormnicaç-llea poderA autorl

zar a ~unt ..d' d~ doé\S't'i(lntol- &0 ptoceno d"u propone.!!

til' " detl!rmlnar UlU. rf!fla.ludo.

~\f~"'-'I~;
.,lusu,. TE'''' ., ".";,,,.

. ~ 'IA "tda r. 'Ôll.-O' dA Soeil'.d~de. tê.. ·ell..lll1.ridut.Çll a eidnJe ~.:~7taL~l<1 - tl(.[n~ 11·
elplo dr. F'ollto SeguIlu. fA..taJo dlll lial';.I1. li: Avellida CUlllll\t~lInll. 1\<1 :;1. .

~---

0" obJetiuo.' I-Xp"1-44D' d"tl s~cie.dltdL df. Itcolldo !:!lo.'" " ollti!lO

.to d 51.195, dI. H J~ ou.tub<to dt lo 9ó', quI!. .i.~,-t.~tu1.u·o

do. $a.\viço. de. r.lldiodi~u&iio. ,u".ão <1 d.ivut911o:.n(> de pllon'

.tI'" e.duellt<t-i.vo. ·euUulLllt, illio".llt-iVO.t Ilf.e'lt.ntit,t'!. r'lO~o\!e

.u.po, « pu./'lleid4.de. eO~l'..llei4t'1'<1/l11 'I. touPO/l.t'lç~O do"" enea.or."I. t. "" lU l\t.et,UÃUIl UpC'.tt6(i,o •.

:;:.'.
_::. :. :O.'

ut.o\e ~i, c "li. *et/~~~ ··XÕ'""c.. ci,,';
dikl'.-l.(o._ So~.i..(!:da1'J! COIPlc,olei..tt,po".·

c:,o.t:d4 dI! llCl.p(lll~aI.t4Urf<[[!I'. -filllitll

da, (l.Ij~ 1t'~!lÕettl6 .!lefl.lo Ilea1do:;

peLM etãll.!.u?,~ l'. cliudiçõu 'I ~~ .

b~Ilf • !"""~ O'j-
~YU

eLXU!:UlA PIUIIEUA. . ' (/I-:::~
. . ~ ~ ~

.\ ~~"t.d4de. dtn!J:",iItQJI,~.. e-ã Lr:.1.1>lO PATAXDs LTilA. e ,t;:Jr.ti COllW HnQt-{.;ià..~ )
r.1t.. eall;iio dr. 't.ltlJ-ioo-" de. !lll.d-lo'!.i.'uloiio 40"Ollll ~1lI :J~Il(lt. (Itl{'~ de. orrt11l m~

tlia .. '.or.~lflli"el~ .odu!.ll.da, .lo~,tl, t,' illl1gt.II~_ Iteh.\Ji.o.iitiJ. (Indn '1L-:'(t.... · ~ -o~
~...Uopiel1l••AdlJ1lft~ 4J.l.tO"J:i:::4Ção pIlt:"ib. do ·1Unü.t;';..,lo d'l~ '~i.O._1

....... d. Lo« d. t.,ü<oçÃ. ,.,...., ;~<f~~~11

CLÁUSULA. !:fGUJ,r])A -Z-;.}i:2 i:
"?tff~l~

\lJIt.fl1:lJ =:::

.:!1~

Cl~IJ.$IJLA OU"RTA

'!rata O prt.en1:' pr'OCClao do I:dl tal na

031'''. para autorlà do ••rvlço de radlodl'tUaão "O~
nora •• treqU.neia ItOdulada. na cidade de It.b~l••

Eatado da D.tlia.

10.3.1 - No. Estados do An!;.zori:a, Acre, Par', Ro.,rl~

'dla, .tmspA e Ror81me, '11· oxceçJlo de·suas c!..,

pltals. o prazo poderA sl!lr d~ IIt~ 30 'dias. 8

c~H~rlo do CENTEI.:.

10.5 - o Mlnl.tro d~ E.udo dll c.run).IC'.' ".,nu-'. I. t,!
culdad•.de •. verlficada .. caftvemlnel. a. havendo po.!

,'lbllldade, t'~nlca. Dutor••r ,,"""'10 • ".11 d. una

praponant•. dantre •• q". at.n••ram li pre..nt•• condj
çll•••

1-0.::; _ Constlltl'lda fllltoll ou Incorreçllo na doc:urnen.toçllo que

aClXfl)Ilin.ha • proposto., oDEN:FC:t. podl'r-'. conl?eder ~ pr!.

to dê aU 15- d~flS D. proponente, pura t1u~ri _I.. .

ASSUNTO,

ESTUDO

SllftbIÇO, 110 pruo .at1pulado. acorreu ao chuado
apena. a ent1dade Rádio Pataxó. Ltdo..

O ·proe...o roi ex..lnado pela DlretQ~!a

• ,,10nal do DlHTEL •• Salvador (des~<':,o~'~o do f 100

14 • 056/89 tIl). 25 ~ 29) o' palEl D.ll:v!Gã~ di..! .nudlo~
dltu.ão de.to Bepartalfrl!n5:o :r.nto!i'm6.gC;.o 1m!) n\l 2~~iI30)

COI'!8tD.i:Mdo:'.'J G'Jo II mlt1dt::!.d:: OUl)r-<::..~r.ok''1;'::.·.11< Cl'~',m""

dou aÓlJ S'r:'lallu!l1)9'tü,~ do BoiMJ.•
O t.ui"i3!J~to Ú..:. ont.:1,l'Jt::r17< ~G'ilt~lf'':':::~[/~(-'' I) ']8~

F.Jl(lUiC.~O nr! ~~'1~d"i~ ~l~ g,:f!ta!9 eJ",mfÓL'\.~J ~'iJilb·c.ti~

A $Ilcl.t.da.dl. i colt.t:ituida. 1'11'14 ,te,lf. "i9~Jteia poli. p .. lI1;O -t~nt! ... tl!lllll.i"ado, I}

~U..l &ti.."Ld",du u.~i(l -irJ:el.lI à. p(l.~,ti~ d4 dll.tl! ~.. qut". (J 1t~.nüJ:êfti.(j dC.6·

C,.,ulicacôu ile'ell.l.JL 11 l1~O dI!. ouloll.!JlI dll' e.flJlet'.uiia ou p'~'Il"?rfHiic l'al ~CU

""tU. ,0;1. "tet..uãJli..o '''li n &UI1 u'lUDl:U.;ão. ie".a-~ ~b~e.<\v(l~i..~ ,~! dhpll~it!.

\te" clt! I.e.l •

lCI.<luailt,\ (lUjIJT,-\

.t$vd&Jud~ ,je CllIllP.\lIl1~.LU, pult "'ett('Ul.ll.d.vJ(e~ e ~(Jc'~!J~. [(

""""~4 4Ut..\4~iio CDIt.tutuat. toelll tl I'1lP:via dço
fiM C(lMunÜ;l't/1-ÔM. a"õ4 lIatl!?!!. i! Ul-li'/tlt11.!
r.i!A'1 ,jlo',wtço d~~ k1.d1.orlléu&ão.
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~. flC1/l.ti.;"-7J .({~o1.'Ctt.t .•

''''ll'UI! .. /IIAIlTlH5 CA~vAUJO

«-V",?iá--.~
R:~DTO PÁTAKtTS'lTVA

EV'ARlSTO V'JA~A JIARTJNS
• S~clo·Gi.,lJl!.I1;(r:

CLXII!IILA vwESHIA

CLÃUSUlA. VtCTUA-S!:!TUIA

f.lell ""r.Uo, dudr. já.. eo"~ uniío"lein « qu.at1I1e" Olt~.tc. PO'l'"I~L\,~-~J~;r;
,..Lado .l!U" ""ia. D IÔM álI A"eir. da !;oc.led/lde pMn d......iroIt. qIU;7. ...~;lt~· 'doi:
"leUo" qu. .., r.velltIUl.l..r.llt~, Ilt./ll..a. OI: .ilUII..91.1L f./tiJtr n.& ,......te.. ~"It.Q,.ht.rtJl,(t";.

....."'"LA CloIS'M'."G"" (~~;l' .~
o. ea4Q.& .JI.L.I4~" IIUoU Co"tol.«.tO Sotlllll u",iio ugU"... Pt~U g'i~"o~i.tivoa

d, Iltl:illtc II~ !:111. cle lo dr j/lnrt1JD dt,I.'19, n (,Iljn ~':cii' llbU"'I'~lIrlrl

r.o.ur dUo dt.u~ eláu..at~ dtu:1. C".pll.o.".... o. u. Ob,ugdlll tfn~~llea~·--s·f

~:~:",A .,0UI.A.TORmfA \~!\~;::.:;~.~. ,-,1
o.. "COcio, dulM/lJI qur. "ão utão incu.Ji40 em Hellfm" duA. e~(t:~ PIl:\;'zitor:
•• Lt...L 4"'r. 04 upttU ci~ &lttlleM Iltividad~~ 1Ile..tcllnti.. \~_~. 1. . ~.;

b::! : .. __ .;J
E, pu U:tOIlf." jliato. e ~~l!.tIL1l1't~'oJ.f1!.

"i"•• ,It ~"re.&en;(e CUJI-tJta~~ o~~.ellt,.t e",.fU o'

itlti..1 via' de. .l!lU,l.( ttOIL ~ lOll,,:,~. 'Ift
';"'U."1I~4 dll.J, .tu.te"unhll<l dn lei)

,aIHeD,. Se. llcuto«doa 'OAU p"e.ju.ii:o~ "'" lI'lUlIIO'& lo.ellão .&upoAtddC" ptlrl.&

"Selo" UI plllttU plLop"lleic"l1i.& arl,~iPlt~O de. eo:ta4 de elldd 1IJ1•

A .1 de. duuhlJ dr. eddll IlUtO le.v411.(a.t.-u-i UlI Sãlltnf.o .O:""d-' AIUldl c!/l"

atlvldadu da UlplLua. O BllittllÇ-O G~Jial. Allual 'J.e..V4O\; « ·~~4.i.lld-tU!l.ll. dr. . t.!
M. e" "Ôe-'04 t 4ni dCDIIll'llll.hftdo do utAtt.tO d~. conlll d.... LUe/Lo, e reILda••

Fq#~IJI~O ~n1 do~ 4ceio-6 ou AI'- .toll.-rt/ll1do illtM-4ito. a. Soe..f:r.da.clr. na" u.
d.t4.olv~~ii. p'lOu~!iltind() eom 006 Il.tm~nUc.c.lI.tt-6. e.a.oUtdo dO'; ht!l.deü.!l~ "11

Jt&J'ILlAu.tt:lntu h!JI1L6 0::10 Aiil!.io 611lr.eúlo ou .t1t_tr.!Idi.to. o Cllpital r. (la

lqe./llJ4 llpU'ldd"A 11" ~Uimo 811tl1n~0 Gt.tll! Anlldt. ou E-1l'I 110\10 Balallç-o l'..-6p!

c.{llLIIlMtr. lcvdnl/l.·do A" oco!lJlúfo () 6fll.e .......ml!.nte- ou -illtMdi<;.âo depoü dI.

~a.<.' Illl!.4U dl'l. da.ta da apll.ovflçâo rio l3alallço GI.'l.l1l AnudL.· O!, havellu. /l!,

.lJl dpulLalÍoa • .il~.tiio PllíJO" UI 20 {vln.tr.J pa.tcl!.,{U. ill"ll.ilo.·1!. ilUC.l!.<IoA.ivdA.

·dl!.VUldo a p-'lil'lei.ttt .selL pa.!llt Oh 1"'1!":~1 lIe.H'" ap;;", ,. data da apJ[ovn"ito d06

e.itadcA IU!IJ4!Jl.u. /} Cap.i.ta.l Stuâ-al. ~1.:.>.I.l ,udtlzl.do p.>.l[,po1t.c.lot/almenJ:l'.. /fIur

C~ inl,t.t<l.N a.04 UnlUu 'i;c(ld% pe!'t ~Uo.ttlç~O rt!! 2J/63. do ~r.~Ú~·, {cri;:".
1fl. pubUCddtt.rto P-ia:'lio 0Fl!.{a.l dA ul'Iiii:o de H dI. jaM.h" ~de. ;,:4$....",ji;:
&1'I.t.tf..tan.to. dUltjC.lh'.IIt "6 Itt.!t.dl!.'-ILO" 01.1 Ir.t.pAl!.lo. ... .,./.ill1.tU ll!.!jlli4 do"'~c.(ci': I!!
1.~e.ido D.tI .llltl.l1tU.tO. c"nUnU4AUI .ll.a Stle.'tdade, l!. CIl.. ü." conct>M4Jlt.., l'll
,todo" O" dl!.MU• ... õei,".... d'.v,.'t.tio aquC'.tu d.r. ...19n~Aeol qUC'.1Il ",s lI.l!.i:>1t,t;.rt'';~.~2·.-
,,4 ,s"c..it.dadt."" tll9/l1l.·do .ócio ,a.lr.u·do ou .tllll!lI.d.ito. c.ujo 1l{l1l!~:~C'.;i l"
lIado Cl. apll.t.üc.ç-(io do AU.ni"li}Jio da. Co"unlcaçõu t, ll.ndo dr.le '~:'~q_~:.s

IIp~O\IaçáD p~ivia. pOdJH.ã ü.ttBIJa/J O quad~D Sodal, do ,?l.ll'. Qdvü?;·~~~~·~ ir
.U.t.i~IIlt.ntr.. 11 4U;'ILI1Çii:O do p~r.jt.n.tt Cont1t.d.(O SIlC~ttl e. o A~U. eg/I~.~Q.lIe.Il.-t~t
lIAqU,,"VaMUltD ,t't JUIl.td COlllt,,,c.c.n! do h.tlur" dd Banill, .~

mUSULA VleIMA-OITAVA . ~;~:::;'P li
o.. lutl.!t"" dpllAlldo. UI Bo.tll.ll.Ç-O,GCl\dl A"Udi Ae-'lão d.i.a.t!l.{b"idlllÜ~_f"t't.e 0._ ~

"Õ~04 plUJpO"c~"Jutl"e.n.cr. ao 11&""'110 _dt c".(/16 dI. que. "aO' dt,tt.~i'c(,.'\U. _:"à'!;. ~:

poi... de deduzida. p"etilllil'tllll.lIlltll.(e.· ti. i"polLt:intid eo.\uAJl/,",ii~üi 1 1-!s\ ~~_'.
(1li1lCiO vllli er.ntol do~ l.uc~"j tlquidu Pll.!ll'l·(I C."M.t.l.lll..:"ko df'~ Fu~:~•••
dr. r.Ut.A.1I1ll lt.gdl di '1Uf, aUrtja a UI (lI'-lItr. pOli. cl!.lltol do ~Z:dpiltll s'o ~:'

~a.t. E'hj!' :.~. -~.!.:;

CI.XUSIILA VECfNA-Il"UA ~!.).~t-· _. ';
' .....4 ti t.u"clcLo d•• '1t.ll."'ÕU d" adllJ:lli.ulI.do.t. plloeu....ll.cl!o4, locut"II, 4lA ~
P"". ivr.l peltU .... 'u,tdl"'çõU tic"ieM t.. p".i~elpa.tl1entt.. -"110\4 o t.nctl:llg-; tJ,~
ou p,utlltaçii o clr. ll11tl.l't.t.za ,i,,-Cf.!t.I:.tull.l, d.zIl."~1t Q,u i"tUo\..t'I~'U'ltl.. II Soe.ir. ,.

".de 4e obJÚglt. dUde já. a adllÚ..ti-1L AOMUlÜ bIl.IIAilr..i.fI.OA IUltoA. -

-/
~.,

,,y~~._ .L.2!.
IfJ""JT~íHS

I~}

~
,;;;.\ ~5ryO

'. . ~.'"L'
O.. aW"üoCJLfldOJl.l4 "lotA0 bU4.itúJtI'l• .....to.. t. a úlvut.ldultd "1
!UI" ~a.t.!Io", llPi.....Vl'" c r./t.t-ldll:d~ ucr.oido u.ll.l!u!~o:,o!l' -rM-. '~~.
114"'''411'1 p4Jt4 r.U.C.II.(lIl~ "!tIl'Jiçtl de. J1oAd4od.qu.41io. J,!l ..•..O.fi~p"J:..d.;
or.ou...... dr.pl'l,u de .(r:"~ "ido «p!tova.dC14 "de Mili.aa.t.~·; :1iai.:
CCIlu.Ilie.a.,õu. I

'0;-' Ó--

I.'!~ ".uÍA

"C«",ullll :;"uat i dr.~.c:d ~:'y_~.1i(lJ,~i·';5lII JIi.tlb 4 .. CAIU:«cI".L, ...I.P'l,!!

U"tlldll ~u J.OOD.UO [b. Jl.ilUo). ee.tu, ~do"'r:a"~ft. dt C'z$
J,OI pl5tJj·cJtaz.cdl1), i .l.lb~e~.tll' pl.Lo Õúo.. d.. '.".a ." gue.:

CU(lJULA SEXTA

'. / '-7" 0-
M u.t•• Alp1f.!UJlta.t4\1A4 dfJ Cttp.i.tAl. Soc.i.lIt, e. ,61/.11 .t/ltaUdlldt, "e-\~~~! ,p
.\It, 4-lIlp"'t, A bO\U.4;tt.i.M., (. .i.a 4MUtlltilltil. to .i.nealLei/ln4ve.i.ó~'CJ;'~/.,.~~.
ll~ .411!UItC.tAlltntt.. li e.4Vlllnar.LJtQ4 c. peuo-. jU,Jt1.d.lc."'~. ;:7'~ ",

"'~r
ctXUJULA $!nUA tu .
A Su.it(ll.dr. oU. obA..l.!Itl li ebu.""41t. COlll ti «.!lU que u. ÚlPSt., ·f;,~~:ü. Pt
u.:t:,., RCSlltalll.lt.tG". P(tll-t1ll«4f> f. 'lu ...U'l14f..1l. dr.t'.l"ôu ou dI. ~ih~•• ei<i;;:t-=-
t•• t. 1U114tí/l.io du Clu.u.n~eAçõu 0"" dI. ""lU duut« ;"S :";' "lá, ~

dt)l, v.l,utu ou 11 ~.lQ.lJl.. e u'uu.t:e4 ii: h.!li"h:çill dto Md :~.;; ~

,...... '~?~1;:<-1
et.~~SU[). OITAVA '~~J .8 ~
A.SoeL<dod••'. ".p~••,t, • .."tO' ..... Q••IJ'. J, r",i. )!;~ ..~:;-~~;~J:.
....,• .x.bI" ti.. dOiÃ .tu.çD..i d.. ".PJl .., ..dtl4 b1f..d...l.lUJlD.I ntLtolt lIi h.J' ., ~ "

., /.é, .
.Á ~~ . _._ ;/'

CL!H!uiA IIOIIA •~~

A....t..J.III. "io ',oflMi. ,......e.&ta.\ U.IlV.t~"" Ai. de.tI.A eortC:;:.uii ..-I eu. ptltM.!
_... '. Illul.btL'IU,i1l -IIlIU'1l1l rtO ,ali, d~ do" U..ltu ~x..d8. 1111 nUs·o
,".Ift. hUllt.·Lu·", 13", ,fie. ti cl.. ,avUILi4.0 lil. 1."7. • ,

CUU!ULA ptcrMA-TfRCfIRA

~~I!~!~:::::::::::::::::::::::::::::~~:~~!~:~::!~~jH~~.:~;:~::
[VAW:rO VI AN" JIAllI HJ~ ~~lf.lJ;,' CxJ ~Ult. U(l~~'(,!I1'

HOfMI NAJ:TJ /loS CAt/VALI10 H D. 'ali Cz$ B·t1::,foa·;§õ

YVOIINE AUGUSTA Imll;I~() VIANA - Ua.DU· - ~d, t50 ••Q'&-J,j;ltO.....................,., - -- -.-', :..-.f!.:~,~.
I~:~~~:: .._..__.._._. ._. ._ ~:~~~:~:~ :....::~.~:~~.{~:;t.fl{
f DH1C01- 0& uo",d" eon" d.or-UgO fi! ".u. listo" de 'Pe.e.t.t..tll n9 3...70~' •• .d.i..t.,

U de Jalui...." dt. I.• ' ''. cada ~O.u4t4 u ILr.W"'Mttbí.tl:r;~ pl-tll.
.to.t&Udllde. do Cllop.i..:tC.t S'IJCÚll, ~ . o

CL.lU!ULA PE'cUlA-!EGUNPA

A.I utu .ii:o :l'odlvldltú. ~I.M Ilclação ii SO~r.dll."" /lu.....P~~~ cddd d,!

tu, "i «tOllktet ltIt plr.pM.ttêll.io.' ~.;

.,X"'"'A ~ICIM'-'RIM'''' 1~,J>fJ~~ i·
A .LllteBIUlUza~h d" Cdp.LtllL SoUllt. UJli ~,...u.vlldll l!.1Il IIoe.dd :~,~I!?'-e!'l.t~-:I~! :;
~OIUI.t PI..tIl" "Õc40•• «. HhM li§~;;. 'p ;i
•• 'U !,,, po> ""'I • .... j ... Cd """'." Im oiL i?~~,,,.,:i'~:~~!

.tI. _.to; • ~ ~'r.: ~ ~: .;.~,-...
fi. ·'0\ l~ov&k.:t&- pu unto). 01& ".e.jlUl.ocd· 'ioo.aoo.oo (Il"Ve.~•.~7~~9-6 lI.{.i ',\,,

C'UtllldO.j). 1:9119 .l/t.te,\lltAUI4ÇOill.:O:o1l do c.Pl:tal Soe.{Cll'F!-.~'J:!.t~· t~ '\'
III'·in.tr. t. .ull.(ul 111",." dn dll.fn dn nU-i ll l1 rllfn Lf(l p~t'U'l1tr r[!J1t~lIt{l'

~lIeict. .

.1;
,).s
"'i

A. hr.itclllll't UIrÃ adlll1ltiAtot ..ut.. 'peill .;do EVAtI.no VIA"... ' AlARTlNS, 1'146

llUlO;õ"" til. S.D~'."EHr~1 ~dalldo-~h .(""1014 04 p"tilot~di. ·il:dAÚtC"",cJtIll:.;io
ltJlIl. t « <loall. .u.pAut.ll..ta;i" ... Ju.iI. 6~ 6.....· " ..tr.. e"Jlp(~i~do.lltc a:lltdo:
f. I&u-,,,&taltll 4, tlld0;6 114 p.Pi".i.A, tUdo" .. dll,t.IUl.Ul.,t .... 1l.t.lati'JU dA. 9t.t

=::,,";=i~:c!:lI~OJlaMial."d~ "'pILU~, J)"'f,o ~1Ir.. tllt..i ~~CIl~alf. li. ·P""!.
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nSTEJ,lUlmAS I

I'~J

"1J:.:"i./...'

3, r 1

I /

.:::J6._~""
E, por C'lst.arem de pleno ,",cordo com a .. cliiur:ula,;:; ora 1l.11:..~1:';;:'a:)',

t1mam o pre!1cnt.e in!!tnlloonto em 03 {trêlJl vias di:> iqual fOl:1lli! \~,;:.!.:~}

na presença dali testemuJ1bas abaiXO no:r.cada~. ~'::r~..!~;"'''

:rtKh,.,lll.,rH.. , :l3 d~ 1lI11.f.o.de,~1...989.~

'l'RANSPORMAÇ1.0 DE CROZAQO EM CRUZIUIO NO"'O

AUHE).fTO DE C.IIP~'l'JIL SOCIAL

AMPLIAÇXO DO l'.II.NJiGAAli'O ONrco DA CUU:HJLA Dl"CHUI.-'l'CR
CE:!P.A 00 COUTRl'.Ti:\ 'SóCIM.. ~.~ .• O

~~.~?(b.v~
NOE~t H1IRTINS CARVALlIO

1- P,,""<BULO q1\ J:
Por este instrumento partlcul",r, EVARrS'l'O VIAUA tlAnr~~~ }~

s!,leil::o, solteiro', ml'll.or dI'! 21" !lnQ." , odontõlogo, residente e cforn.c:l1ia
40 tia c1dad3 de Pot"to Seguro, Eflt....do <13 B;ih1."'-. ~ RorJO'lia 1t~!:>(iia IG1l3r~

Unça - Y.llI OS, portador aO. C3àula de rdcntid.::tde 'P.G 09 l.071_7.G4-SSPi~-

e do CPF/UF se}) n9 147.732.795-9.1, nOEHI W,RTl:tIS Cr.RVJlLHO,{:;Of~€I1~i;-a.!.~
c:a~ad!i, ~conú~stõ, re5id"'llte e doml..ctliaUQ na cid"d~ d~ Sf.~.v~~,tl.r;. E~,~~ '::1
do lJa BahiA, ." Rua Gêl1cral :Làbatut n9 4G2 - apto 004, porttldol:' da : CóQu ~
la do Identidada RG no;> ~1l.924.-sSP/Dll. e do CPF/HE" sob I'l? O;<J~tf4..GÔ6:-~; 0"/
1'1 YVOmlE ~f1GUSTA R!8EIRD VIANA, bra!:õUaira, ca'::ada, prOfi!.ss'~.~~. re.!'.l.i.iiê:~"; ~ ,

to e do:n1cilh.da na c1dnde de S;tlvador, r;:"õti'J.ào'da Oi'J.hj.~. li 'R;j''':;JJosJa!Jseq:

nhot"<l do R(l5gate - Condomrnio Recanto dos t'assarcs - Dloi:o ~à~~.- RUt.?" 4)j;ft
lIpto 02, portadora da cédula ae Ident1dMe RG 1'19 841.0;:;3-S3~/!lfi o. -do,,,~

Cl"~/HF sob nÇ> 166.914.135-49, SÓc!.05 cO!Ol?oflenhm do Itli.DTO· P'~';-;~i> ~r(;,!A, ~5
ROcJ.oc1a.clo por cot~ dE! :i:~spons1'1bilid:l.cltl limitacla, I:o:n .!lClda c _oro n.1 ci

da;de da :ttllbela, HunicIpio do Porto Soguro, E~tttdo da; Bl1hia,\::1i.'-~:~v.:~~~~.
GUl!~<ltin9"a n,? 51, cc.m Instrl1Jrlê,llto ae Contr"t~ Soen"l arqm.vlltro' ti;" J'UCE8

sob n9 ~9.2()O.858.J30, .lr.\ ;!õessão de 26/03/88,' r~..olvi)n, de cónum (l rl~

no acorao, alterar o contrato Boc:ial, dp.1:I.be~anda s.co:tveo.c:!.onando.o s~

quinto i

I! - Il:Ei.IBEl'IAçMS

II~ 1 .. '1'lUINSFOR.M..AçXa DE CRUZADO EM CRUZJ..l'JO Navo

11.,1, t .. Co.'!l o Ildvp.oto do novo pal1rr.o monetário nacional,,: '2 capital 52

cil:lol d .. anprl'lIHI que era e~rl:::!Hlo l!'M cruzada!!, v~J.Q di'l':t!r, 0:$

1.000.000,00 ihum lIlilh;;~ de cJ;u:r.ado$) r 1''';''-''1'\ '"' ~"'.+ cx;lre.sso em.

crUzados nOvos, ou seja, NCz$ 1.000,00 (htJ.l~1 mll é:,:uu,oO!l novo3)"

bem COlllO o valor unit5rl0 d~ cota pas:;a a .ser dl:~~;!:$' 1,OO(hum

cruzado novo) I Q:';t

:a:I~2 - ~(JMENTO DE C~ITAL Qoc.IAL ~

11.2.1- P"'Dt' conS0n90 tl:os sócios,.o cap.i't"'l .social da ernpre!õa que é de,

Ncd 1.000,00 (hUlll tnil C;tU1ul.do~ novmI), fie .., n..."tll uportun:l-".2

de, aUlMntado para NCz~ 4,ilOD,{)O (quaero m.11 cl:U:r.adn!l novosl.·

lIendo a valor a :;or aumcnt~do, vale,ldi,,zer, NCz$ 3.000,00 (três

111.1 cru'Illldo!:l nOVO!!1, i\.ist:rtbuido 1?:r:~po:rCf.onA1IMnte IUi ~?'t.as
·que. caaa sócio jSl'~1tt na gm::iedl\de, e totalment?,.":!:n.t{Sral1-

zlldo em lIloeda co;romte ~llcion"'l. 6M

I;?"~
U.2.2 - Em COnJfoqui!incla dali modificaçõ", ... orA ~ri!içad=. t1.~ ~lt'.rl!

da. a Cláwallll. Décillla (lo contratb Sacial, que oOe~r:;G'(~r~

"ante, 'li s19\1uioto xedaçl\o: '

1-~

1.1 - F&>ricMlt~l ~UVO Ind. e lCb:m. Equit". pl 'r81econ, Ltd!.

1.2 - 'tipo e/~, :rrode10l ME1o( 2!i0 A

2.1 - l'fIhr1cant6: ~RA J:nd. fi COla. Anbnu Ltdll

2.2 - UpO c/ou ~la; anttlnJl." l'H 2 f1lft_ntos

J)Q lIcprdo' com o IIrtigo 2,Q "in fine" do !ll!'!crlllto 1'19 3,70S, de 'lO

ela jllfll!l1.ro di!! 1.919, cada cot:ista li" resp""s:~i11za pela t.<:ltll

l1d~de do ?l'l.p1t:al moch.l."

II~3' .. AHPLIAChl OQ·PJl.AAGRAFO ONICO Dl'. crJI.osu~ DBcIMA-TERCEIRl\ DO I

COO'l'AATD SOCTAL. ;:"1

n:,'3,1 .. o par.ã'il'rllfQ unlco da cláUJJulll N!cim... TercQir.... d~:1ont:r"to 82
c!ll1 p119Si!l. i!l. ter i!l. seguintr.. redi!l.'ião : (-:1

ZD.1t1'S'fO VUlfA loIAkrn!a
.6cio-Geren~·

p • 00 R A H A ç l O

respeito às diferenciações a:.g1onais da cultur~ br"u:!leir:!.,
prpcurando 'relao1.onS-lu em seu próprio ~ontaxtoJ

J1Mutenção .de elevado. sentIdo SUco, :IllOraJ, e oIv;tcdl:

flde~gnldada d:a .tnforaaçio. C obser.vincia, na publicidad.9-
a

de: princIpios étieo. 1nd.1.t1pe~.'ftb I proteç;;c do pÚbHC:t) '0
do ~.WlidoJ:':

UOCd$
IUbGla

_dDIO PATAXOs 'L1'DA,: decl&Z:'A que .8 COJ(iro_te '" elaborar sua
~l'Og'~aaaça.o de inforaativa." educacionai. e ao vJ.vo, ben como a publ!

~ OOZlerç1al e o .erv1~o not1c~o.o &I fOrJM • contribuir para o d;
..nvolv1mento dA' Nação, atJ:aw. do aperteiçoarMlnto integral do hOlnl!i;;;

brU1lAiro,. obire:t"-an40 entra· out.ros, o••egu!ntes critérios:

Preferlncia .. u ..." AUtOro. e intérpretes nacionais, li. fi..

de .incentivar a c.n.ativ1i!ade: do hO~1II brel1el:a::o e o desen
vol,vill'ento das ellpreaaa produtorall nl!lelonll.i~, com li com~;

quentt! 'lUIpUaçio do -ereado de trâbalho ligado a todas 1'.1;
at1vid«dea artlst1CASI '

PWGRAFO ONrco b
--j

O!:i lIdministr'ldoras da entid..de seria brrt.,sileiro~,':ri'atm; ou na~,.';!

r~11:r.lId05 há mais ele 10 (dozl ~nos, e li. sua invi!'ir\i;idul:i.'I 1'105 r

cargO!;, tlornonte poderá ocorrer, depois de to.rem itldo aprovados

polo H1nistér10 das comunicn~õos." ~;:'

_ ConUnulIm em vigor M dcr.-.a1s C'Uiu~Hll""S. do concr,,"o de conslit1.1!

çEa, que 1'1:;'0 tenhi!llll s;;I.ào 'nodlficad"l'ó exprcssn o'u 1~plicit.a/!lCln.tê

por este inl'ótruIDC'llto.

n.4
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Itabela,áA, 19 ,de junho de le989.

cação.

Art. 19 .. Fica outorgada concessão ã AECOFAB1I. Rl\.DIODIFUSJi.O
LTM. " para explorar, pelo prazo d~ 10 (de7.) anos I seI.!:' direi to d~ I'!~

clusividade, serviço de radlodifusao l'>onora em anda media, na cJ.dade
de Riacho de SomtAna, Estado da Bahia.

Parágrafo único. - A conc@ssão ora outorgada reger-t:ll~".ii pelo
CÓdigo J3rasilciro de Telecomunicações r l~ls "uhecqücntcs. rcgullUH1n
toa e obrigações assumidas pela outorgada Elm SUIJ. propo5ta. -

Art. 29 - E,:;ta concessão somente produzirá efeitos l.gal.
após deliberação do Congresso Nacional, na fo:r1ni:l do ~rtigQ 22), pari
grafo terceiro, da Constituição. -

assinado d~to3~e~6g f~~~~:~~afeâ!~~~n;e c~~~:; ~~n~:~~ãâ~d~:1!ca~i6
da deliberação de que tra'ta o artigo anterior, sob pena de De tornar
nulo, 1ge pleno direito, o ato de outorga.

Art. 49 - Este Decreto. entra em vigor na data de sua publ!

Em 08 de .etel1lbro de 1989.

Excelcnitl::Eimo Senhor Primeiro sccrct';'rio:

Te,nho 'a honra de encarninhl!lr a eSSll Secreta.ria a

Mensagem do EXcl'!lenti.sl'dm.o Sl"!.nhor Presidtlnte da R1::pü:biica,

Ilcompanhada de Exposicão de- Mot,ivoa do Senhor Mi~i5tro de Es

tado das ComuniclIçõest na qual submete oi apreciação do Con

gresso Nacional ° ato constante do Decreta nl2 9B.110, de 31

de ago!!to de 198.9,· q~c "outo"rga' CO~C5SS:0 5. hECOFl\.,BA RADIODI

FosAo LTDA., p~ra exp20rar serviço de r/!diodifusão' sonora em

ondamédía, na cí.da.dl'! de Ril\cl1o de Santana, EstaC!o da Bal1ia lO
e

Aproveito li oportunidade para ra'novar 1:l. VOS.!J1l Ex

colência: protesto!! de elevo.da Qstima e oonnidcracão.

HEHEIQU~'MO FEEMIRA H~RGRE'VES
Ministr~eInterinodo Gabinete Civil

A Sua Excelp.ncia' o Senhor'
Deputado LUIZ HENRIQUE

~~sj~~:(~~) $ecz:ctár10. da ciliar. 40• .oeput.~o.

Bras!lia-I>F,
e 1019 doa RepÚblica.

Aviso nQ 573 SAl?

de 19Bg e5etetrbro,Branili., em 08 de

EXr.E:LtNTlSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Not; ·termos do artigo 49, inciDO XII, co.~binado

O cIo artiqo 223, da constítniç,ão Federal, te:~hO a
com 5 1 . fi li. reciação do CongressO. NacJ.onal,
honrll de- submeter ~ P , do Senhor Ministro de

acompanhado de Ex:osi~no deoMa:~:oaconstante dD 'Decreto nO

Eatado das C:omunl.caçoel>, icado no Diário Oficial
98.110. de 31 dI!: ~qosto de 19B9, publ e "outorga
dill União do dia 04 de Ilctembro dI! 119B.9, a: explorar

conceB8áo ã AECOFABl\ RADIOOIFUS!O LT~~~ , P na cidade de
.~rviço de radiod:ifUB5~.Donora II!Jn on~a me .1.A,

Riacho de Sanl:ll.na, EstaCio da Bahia"e

(DO PODER EXECunvO)

A p~o!JraJal'1ç.o ~vet'1 atcndlir àll estipulAÇões do Regulamento

do_ Serviço. de, RadiodifUSão" ...1. 008) elo. art:l.gos 11 e 16 §§ 19 e 29.

do J)ecratO-Le!· n9 236, ~ 28, de- f.vereiro de 1:967, e -dllS Normas aprov~
4u pela Portaria Me n9 55" de :U de' janeiro de 1.974.

MENSAGEMN~511,DE1989

(As cctussCES DE cI!?NCTh E TECNOLCGIA, c:etitlNICAÇ1,(l E ~'l'ICA; E DE

o::tllil'ITUIÇ1i.O E: JUSTlÇA E RE'J),,-;Xh).

~J<'o'~-L.,
E\'ARISTO" Ví.-.Mi AA"RrIN'S· - -

Slicio-Gennta

m:FERlNCIAI

t'.K nO 12"/89.

HIN1STf:RIO DAS COMUNICACOES.

DECRETO NO 9Sell0, de 31 de agoBto de 1989, que

.OutorgA concP.e.RÃO à AECOF~ RADIODI!'USXO L'rDA., para explorar

~erviço de radiodifUSÃO .onara em ondll méMa, na oidade de Riacho

de Santana, Estado da BahiA- e

D.O.U do dia 04 de l!Ieternbro de 1989.

PUSLICADO NO 0.0. DE.!25.I...2:-llgd
EDITAL N2 032/a9~Cti

RI!l::ebiJllento õe propo8ta~ par", ia execuçã-o e exploraç5.o de Berviço de
rediodiofus~o sonora em onda .óãia.i na cidade de Riacho de Santana.
Efltado da Bahia.

;\8 dema.ia condições deste Editai finem parte '40 processo 'que
deu origem c .encontram-se à diapoBiç~o doe intel:'"e.ssados na

o HINIS-TRO . DE EST,linO DAS COMmlICACõES, tendo em visto'l: o
.dil!lposto no i1rti.;lo lQ 130 'Decreto nQ 70.566, de 18 de maio de 1912. li!

de. acot"do com ,UJ not"flf1Jg t!:Dtabclecidü9 no ReQ'uldmento dos Set"~iço!:r de
Rad'iodifua1io em, viQor, torna público Que. trc"ln.ocorridos 4.5 (Quarenta e

~i·~~i~ g~~~ii1fon~:d~~i~~, d;:t:~:Ui~~~e~~n~~ ~~~~i~~;;,~ d~~t~5E~~~~z~f
dias, propost.~s pal:'"tI il; execuç~o e explor.aç~o de' serviço: d~'

radiediful'Jáo sonata. com as características"e condições Que S~ seqtIem:
o.cr.~D n' 96.110.d.:)1 de agosto., d81Q89

g~tâ~g:a~i~dif~:~O1J;~~~;~: ::~;D~~f:7°n~Tgfd~d~ad: ~~~h~a~e l>é~:A
tanA, Eatado da Bahia. -

o Presidente da República ..
usa.ndo da. atribuiçõer; que lhe ccnfere>õl o artigo 84, item IV, da Cons
tituição, li!! o artigo 29 do Regu111mento dos Serviços de Radiodifus:iio'; ~

lI.erovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 da outubro de 1963, com a reda
ÇBO dada pelo Decreto n9 86.067, de 26 de janeiro de 1983, t! tQndo ciii
vi.ta o que consta do Procer:so :Me n9 29000.003044/89, (Edital n9 32/
89), decretu •

L Serviç;o
2. l;ocdl
3. rreqUl!!ncia
1. ~otência :Dfurna

Noturna
5. Siet~ã irradiante

5.1 altura da Torrê
'6. Capi t.;;} ninho ~xiQido

1. Horário, de funcionamento

: ONDA MeDIA
: Riacho de Santan8-BA
t 1460 kHz
: 1 kW
: 0,25 kW
: Onidircc:ional
: 055 m
:. 200 (cJuzenta~) MVP
: .1:1 iQi tad?'
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Di'rctoLi..1 nclJion~l do, DENTlc:t. em Salvadcr-Bí\, ~atuada no Centro
E.Pt"fH:lo'l.rial l1etropolltario. Quadra C Lote ,7 Av. MaQalhães Neto'- Bairro
Pltub'l. onde seus representantes h'Qai& deverdO entreQar ~U'13
prOPofltaS.

2 •• _ Certidâo de .qUitl1Ç3:0 de tributos federais, exceto, quan'.

du se tratar de microempresa.

2.3 _ Relação Anual de In(ormaç3es Sociai's (R1\JS). comd. p\-ova

de cUTlprirr";nto da l!!gLslação trab~lhisu re%erente à
observância da proporciona I idade de brasllei ras na en~

lldade.

_ As sociedades AnOnl~s ainda nllq e.j(!!cut~mt~ll do

lerviço de radiodl f1Js~c deverllo 'lIopre!t~ntBr; Ju!!,

tocom sC'u estatuto, o qU3.dro, $o~ie~ário"" ;\~-'i
Uz.do constando I) número. o- valor e o .tipO _~

.ç&es dt cad~ sóc lo.

2.2.3

dI!! 1969.BrasHia-DF. 03 de' Inái"

Cl:NJIÇíES OC EDITAL'P"&,, EXED..t::J!o' E

E><!'LCRAr")\O 00 SERVIÇI). OCO lWl;cnlFúsl\:)

2.4.1 _ Os documen'tos enumerados nos itenS" 2 • .3 e 2.4

n30 precisarão ser apresentados peJas entidades

que- 1'1110 ten~am ainda inir.:ia.do 'suas "'tividade~.

1 - ENfREG!\ DAS ~TAS

~., _ Declaração firmada pelos administradore,o;, conforrne 'A.ne

'](0 I.

As, e,ntldades interessadas na eXIlCUçllo e exploraçllo'

• ~o .erv,lço de r~di.odi f':'!ltlo devortl.o, ,por seu -representante legal,

.pre• .,ntar .uall propoítas durlllnte o ho,,4rjo de' expedieQte, nll Dl

ntoriR Re9ion3l do OCNTEL ffi1 SALVADOR, à Centro EI'lOresarlal ~.

tropolit~O'6 t1uadra C Lot@ 7 - J."v. Harfalh5es Neto-Bairro llitul:la..

Z - o:;r::u..ENTos RElAnVOS ~ ENTIO'lO::

2'.1 • Requerimento d.irigido ,ao Ministro du CorronicAçi:Jes:

] _ tx:Cl.M:NTos RELATIVOS,," ClIDr.J.. COTISTA 00 ACI(JII[STI\.

3.1 _ Prova da condição de brasileir.o, feita me.~iante apre

sen·tAç:to de qualquer um dos s~gui~tes documentos: ccr

tidi'l:o de nascimento ou casamento,· certiílci1do de r,eseor

vista, ;ítu'10 de eleitor, ·ca;teira proíissionõll ou de

ide~tidade, certificado 'de naturali7.nçllo expedido há

m'lis de - la anos e, para o~ poftugu'eses, reconhecimento

de i.guald.ade de direitos clv..r~ ou prova de restdenci<\

permanente no Pars.

Z.2 - Ato constl tuti.vo e ulternçllClI 5ubseqü~ntes. c:om c.s

respectív.lls corrprov.2çi:Jell de registro o'u arquivamento na

tepllrtir;lo c~etente.

·2.1.1 - No requet"imento deverá eonltar o endereço

correllpondênc i {I.

parA
3.1. i _ Fi'ca di-spensado da :rpresentclç;o da prova de que

t'r~ta o i tf$l acima. quem pertencer ao quadro

societári.o de entu2ade executante ete ser .... iço de

radiodifusão.

2.2.1 - Do ato c;onstl'tutlvo ~u de suu 1Il'\.er;;ç/Ses deve

~UQ Constar dispositi:vos dechrnndo l!J(press~me:
te ,que: -

2.2.1.1 -: A "ntl~adf'l t~ ~ano Objetivo r.t exéc-u

çllo do serviço de radlodifUtllio. -

2.2.1.2 • Tra t~lndo-l:c de lIocl edades anOn imas,

que:

4.1 - Prova da condiçiIo de-bra~lleiro, medi;:>.nte apresentação

de ~ua.tquef um do'li docume,ntos indicados ·no it~l.

4.1. i _. fI,a ·dl .pen.ad' de ...pr ..entaç" da p"?tw~e !Il\-~
trata o i tem nnterior, q.uem pertencer ao q "ri/i.
dl'retlv·o d,e entldade,JÁ e~ecu'tllnte do .e~~~~
'de rad I od lfus!io.

2.'2..1.2.1 - Ali nçlJes reprelll'lntativas

do capit!1t' 1I0cia! do In.

caucl~:lnáveill a curangel

roa ou p~UOIU jurldiças

e inalienáveis 8 l!!!Itra,!!

'geiros.

4.2. Cl:rtidRo dOI Cartórioa distribuidores Ceveis, Criminais

e do de ProtelJtas de Titulas, dos locnis de reI I dllncla

nos liltim:JS 5 (cinco) anal, bml assim das localidadell

ondl'l eXl'!rço· ou haja exercido. no ":lIlllmo perIodo, atlv!

dade. econo.=nicO.ll, como acrnínistrador.

4.3": Prova do clJ"ll'lrimento dAS _obrlgllçlJes eleltoralll, media!,:!.

'te cft;tid'llo fornecida p~la JusUça Eleltonl.

%.2..1.2.1 - Ileohtrna atteuç~s eo.-:
tÓ·tin poderá ler te ~i~

da sem ti. prév i li aut'~l".,!,.
çlo do. Min!!ltérlo du ~

rn.mlcRçl'Jl!ls.

2.2.1:} _ Trtl.tando·lle de lIoc.iedadu por cotas
dn tesponsAblli.dnde limitada, que;

4.4.~ Oeclarllçllo aSl.tnada por todos os dirigentes, conforme

Anexo 11.

a;5 • Todas os docr.mento8, com exceçllo dos que tenham valJd.!

de prBdetcrmin:rda e dos comprovantes qe nar:lonal idede,

oevertio ·'SIe; r,irmados. expedidos ou teva~ldadQ$ em date

nllo Auperior Il 60 (8essenta) dia. da sua upresentaçlo.

2.2.1.3.1 M as cotas rll'presentatívas

do c.apltll;l SrJcial 11110

inal i en4velll e I ncnuc i.2
n4velr .g el.tl'llngeiroll 'ou

a pel.lons jurldlcnsj

2.2.1.3.2.- nenh~ uIteraçDo contr.!.

tual poqerli _ll!')r 'ren Illoda

.um ti. pt6vi~ llutotil.llçlo

do Ml'n~stll!irlo das CcmJnl,

CtlçrJuJ

2.2.1.4·.'Tnnto no CII\O de' .~cl"dllde anoriJiM, ".2,

mo na d!, por cat.., de tuponàubllidad:

limltltdll, que:
2.2.1.4." ~ lU aanlntlltradorell dev!.

ria lerbrsrileiros natos,

ou nlat~Jrid Indo. hA lTIlIi.

de 10 IIInOIl e li .UI! inv8,!

tldura' heI! cargos so:xnent.

poder! 'Qcor'l'l!!r 'd"pois de·
't.rêm li~o .provados p.elo

Mlnhtf~io das. 'ccm.ml ç!,

ç8es.

2.2.2. No "Ita,tuto de Fund~r;lo dever':coOltar dlspo'l

tlvOR relathol, apena., aos .ubltenl t .. 2.1.1,

2:.1:.1.'2.7. " 1..'1..'\.4.1.

A derrorutl'aç:Io dos recursoS ll!icnlco. a qua .e r,!

hre o 1'12'_5 da ·i tem '{ d~ artigo 14 do Regulllllle.nto dos Serviço, de

RlldlodlflllllO, com li, redaçtlo dllda pelo Oecrtlto n12 91.837/95, d.v!.

r. ser fe.lta mediante indicaçAo das cllracterhtlca. tio tr.ntmi.!.
mlssol" e do sistema irradlant~ {Ane?Co III) que 11 emtldllde prete.!!,

de utll Izar nlll luas -lnltlllaçl:le., c~reefldendo: fabricante, tioo

• modelo dest". equlpllfTlento••

6.1 - O capl tAl mrnlmo exl91do par. o tn'prl!llll'ndlmento da ~

trata a ,'lInlll. "c", i 111 do artlgo " da R.gul~ntD

do. 5~rvlço. de Radlodt fudo, cem. ~edaçlo dad. plfll1

Oec::uto nR 91.8J1Jas, "calcul.do em funçlo d. patinei.
ou. no calo de m, da el•••• d••staçlo, conforma t,btl

Je ab.lxo, fix.da peJe Portaria M: nll 'U, d. 11 d. n:
vermtO dI! 1985. -
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E5TJ'l(O::5 J:E RlDICDIRJSPO SCl'OlA EM c:N:iA IIiélIA, ~

CJ...RTA E CNJA 'fPlp ICAL

6.1.1 _ E:staç:rles d~ potêncio'l'Il:I'l 500 W, exclusive 100

(cem) V~ZI'!I Q maior Va,!of de R!l(l:i~nncja;

6.1.2 _ Estações de plltl!ncilll canpreendidn entre soa W'.
excluslvfl, l'l' 1 kW-, inclusive·- 200 (duzentas)

"lflZeS o rTlRior Valor dI} Ref·er~~ci8; .

6.1.' _ .E't8çi'h~s de potencia ·corrpraend-idn.\oenlre 1 kW,

uclusivll, e 5 kY.h inclusiv,e - 'SOO (quinhentas)

VflU:1J o maior Valor" de Referé'nci.;

6.1.4 • E.tlllçDea de poUncl. ctflllrellmd-Ida t'IIJtrf! 5. 1tYl,

. I'/xClusivi!l,' 10 kW, inchai"e· .... 1000 (mil) vez'"

o maior Valor de Rcferencl.~ .

6.1.5 • Eltaçl:lfll de potenci. cCKt1pl'eendlda entrl!! 10 kW,

UCIUli'J'll, " 25 kW inclusive.- 2500 (duu mil e

qul.nhentas) vezes o lTlII.ior Valor de Rl!!ferên~iaj

6.1.6 _ EstoçOtt de pat!ncla c~reen~jd& entre' 25 WI,

exc'luaive, fi 50 kW, inclusIve - SOOO (clneo

mil) vezes o maior Valor,de Referên~ia;

6.1.7 _ E. stl1/;l'e:ll, de potênclll superior tl.50 'k~~
( .. " mil) vez" o mo\'" Valo, d. R'f."~

E~T~S OC RlOlroiFUSJio SCN:RA EM F'REGI-tN:IA'

.- FM
6.1.8 _ Estaç15.6S c.lulIe llC" • 100 (cem) ,vezes o maior

Valor de Referênciai

6.1.9 _ e:staçlles e.!asse 116" • iDO {duzentas} vezes Q

ffllIlor Valor d,e Referência;

6:,."0.· Cstaçtlel elane "An - 5QO (quínhentu) veloU Q

l'lWior Valor de Reofer&ncin;

6.1.11 • EstoÇtlu claue "Especial" -'1000 (mlJ} vez", o

mBior Vlllor de Rftfftr!~aj8;

6.1.1Z _ Eltllç~es de potMcia a~,6 21 kW, exelusive 1500

(mi I e quinhentas? ... eze' o ..... ior Valor de Ref!.

t.êncla;

6.1.13 -: E:~taç~ell· de potfru:d~ conipulI:n'dldo entre .2 'rNI,

i.nc1u.l vl! ti 10 kW, exciusive - 2500 (duu mil fl

qulflhllniu) vez.t o rTlI'llor Val.or de Referência;

6.1.14 _ EstaçDu de pottlnc\,.'cOlTfJreendlda entre 10 kW,

lnclusive e 2.5 kW, e)(cluahe - 5000 (cinco miO

'l'lIllll omuior Valor d,,"Re'fertncl8;
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7.1.2 - Quando o l::apital sacio! for inferior ao capital

mJnimo exigido pllra D empreendimento ou for

19.!!!l ou superior, mall n1l:0 elltlver totsJmente

lnteQ.raliloado, nem previst8- A !lua lntegrelii!:ll

çAo até a dota do in[cio de funclon::lmento d-;;
estaçUo:

7.1.2.1· Prova de depósito, em bAnco·" U&:'~~'l

'nltitulç~o ~ínanc:eira, de, no . iÍJ2i
mo, 50'% {cinquentl'l por ~enta) d v~

IDr carrespondente' ao c~pjt.el el(Jgl ~

pArI!. o mprcendimento;

701.7.;2 _ Demon3trAçfto de phponlbilidade de

crédito bancÁrIo ou de garantia de

f1nlmciomento, feita ::ltr::lvlh de doc.!:!.

montos fornecldo!l pelas ingtituiç.;'es

prdpriall ou de financiarnenla cancedi.
do pelo Jabrlcl'Inte .do!J ~quip.nmen~o!l,

de formo a r:.:~lotar· o vl'Iltlr do eaPl
tlll mc!,cio'nl'ldO no !lubitem antt!rior,

ntó atlngÚ', no mrnirna, o totaL do

capital exigido ~ar.ll o errp'\"oendllTlC!.!l

to:

7.2 ~ No caso do entidade executon~e do serviço de radiodifu-

m!.

7.2.1 - G'uando o capital ,socíal tota{~nte, Infegrullz.!,

do for~ ou super'lor ti soma d.,\s valores f1
xados na' Portaria r-.c n2 316r85, para cnda lMl1 de

seus serviço, acre-!l·clda da qu"ltntia exigida para

a novo emp-r~endimento, li entidll-de f.ica isente

da 'demon·!Itrl\ç~o de 'dlllponlb~lldl'ldc de rec~r$os

~ImmceI r08.

7.2.2 ~ Qunndo o capital lIcci,al'fôr~ IH) capital

mtnlmo e)(Igldo plH::l 1:1 empraeni:timento. (e"scolher,

UM das opçOes abalx~ indicaqas):

fRlr.ElRA: a) pl"OVII dft depOs i to, em bAnco o.u em

outr8 in!titulç~o financelr·o,. de,

no mlnímo 50% (cinqüenta par ce!!,.

to) do vlllar cor,r,e~pondente do. co!.

pitll! olClçido parA novo empreend.i

mento~

b) minuta de ai ter::lçno· dos ~'~~::~n~

tltutivo! PD'rll..elevaçso do ca~
.ocia!, 11 sar a~ntado de mais (]

vnlor neceslIário para o, novo ~

prllendimento. na qual const,e que a

IUD integral izaçlio total serA ef~

tlvllda atá a data prevista !l::ltl'1 n

entrada em runclon~mento da cst,!

çtio;

';.1~14 • :E,uçoes d.., potência IgÚ.,) ou -,uperior ."25 k\II

' .. 1.500 (utlll mi i e" qulnhentu) .VU.III o maior

Valof de Rtlhdlnci ••

'.2 • o. v.lor.1 e.tabtrlecldo. n•. ~ncJon.da POrtaria ltC

'161-85, relerem-te a cada nova concfIlIllo ou P I!!'rml·u 110'

preta'ndl·da, cons-Ideradlll Jsol"'.d~nto!" ti ;; V.llllDr d~':Q_OI.

Il!rAncll1, a ler consIderado para o cAlcula, ~ o vi n#.......

n. datll da publlcaçlO do Edital. "'<~P"

1 .. A ~1'RJlrÇJ"D OC DISKNIBILI~ OC REXJ...RSOS FI~IROS PO

CERA SER f:EITA Qf\ SEOJINTE FmM.:

7.1 - No cala· de l'Intldade ainda ,nlo executante da ser-viça de

r.dladl fu,IIoi

7.1.1 - quao'do o clpltll social da entidadtl for .!.!i!!!!
ou slJperiãr la valor do cDpltal mlnhm exi.gido

plHa o ~r"endirnento I! estiver totalmente, in.
tegralhado ,?U prBvllltB, no, Dto, coni!ltltulJ..

VOI. a lntegrallzoçlO Btl!i a data de entrada em

funcionamento da csteçlla:

1.1.-1;1,- Prova de dllpólllto. em bl1nl:o ou outra

Instltuiçllo f1.nanceir8. de, no minI

Im, 50% {clnqrienla p'or i::enta~ do li.!.
lar cortespondente ao capital exigido

p.ra o flITllreendimento.

OOSEJ;{V~: Se a entidade :pa-rticipllr de mais de

Un f."di tal dev!!rA, pAra cada trn deles, IJ.prDsc,!l

tu, ,~I.6in do d~p6~dto. dI'! Sffii, (cinqu~ntD por

cento) do c.pital, dec:laraçl'lo dI! corrpromluo de

r~ .. 1iz.ç~o dI!!' 'al.lr'Mnto do capitAl lIocial de mal.

o valór, do capitAl mrnimo exigido para l::ada .."

do", s.,rviços pnttendldol (l'fY]delO IV);

5EQ..r.o.\: o) prova de depd3 i ta, em banco' ou o,!!

t~a ln~tituiçl'1·o flnoneeira. de, no

·mlnlrrn, 50%' (cinqüentl.l por cento)

do volar correspondente ao .ca.pi tlll

exigido poro. o novo ernpree~dllT.ll'!c!!

to;
b} demonstraç~o de dispoplb(lida/1e de

, cr'údlto banc~rio ou' de garantia d~

flmmclamentD, feita atravó:; do

documentos fornecido~ pelas InHl

tuiçlies pr6pri.3S· ou de fi~ancl.!!.

mento ,concedIdo pelo hbricante

dos equipamentos, de~fQrrT'13 a com
pletar o va~or dI) capi tal menelon,!.

do no subi tem anterior, lIté' oU..!:!.

9lr,. no mfnima, l) total do capital

exigido para "O t'fTPreendlmClntoj

7 .. 3 • Sendo a proponente uma fundaç~o. executante do serviço

de rodlodlfullllo ou nno, li compTay~çllo d,os recursoll p2,

der ti ser' feita de lJfT13 da~ seguintes manalrtll1:

PRll'oElRA: a) prova' de deprisito, em banco ou, outra in!
t1tl.fiçll:o flnilnaeira de t no' mJnlmo 50%

(cinqüenta por cento) do v::Jlor corre!lpo.!!

dente ao capito\ e'xigido para a empree.ndJ.

I1"lento, e,

b} deroonstrDç!Jo do I:Il~.ponlbiJidode ~~~,
bancário ou de garanti0 'de finAnclament~

feita a·trDvés de dooumentos fornecido!!" p.!

1011 in3tiluJçOllB pr6prias ou de flnanel.!.

menta concedido pelo fabricante dus equl

ptlml!lntoll, ou através de outros meios que
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demonstrem a complement~çf,lo do ',a!or totnl

do capital exigido paro Q elT{Jrecndimento.

SEG'J4JA. prova de depósito, em bano::C1 ou outra in,!

tituíçlIo rinanceirü, do tolal do valor

co.rrespondente ::la capit"ill e",igidu paru o

empreend [menta.

1.4 - Os ~jnan~IGment~s com os fabricantes dos E'quippmE'f1tos

com estabelecimentos de crédito nacionaj~ n>io pod~

rllo sor contrtltados por prazo supe_rlor Fl. ,1D (dez) anos;

8.1 - A entidade deverá aprElsenter, em complG'ffientaç;!lo <li ~Un

proposta, o quar;lro (Anexo V)-, pnrn o~ fin~ da~ ::tJ rne~s

2.' !!. ,E. , &' .!!.. fi 1. do § 1º do artigo 16, do Regulamento

dOI Serviços de Radi~difus~o. com o. redação que Lhe foi.

dndu pelo Decreto' n!2 91,837, da 2.5 de outubro de 1965.

'9_~

9.1 -.Pllr.D ofeito de preenchimento dos itens 7 e 8 do Ane:).:lI

V, uon~tante do it.em e:nterior. li proponente deverá eta

borllr !Ieu~ progr<IrM~ t!duCJ'ltivos, IIrtrstico,s', culturai-;

B ior~rmatiVo!l, com observânciA AOS prtnc[pios enuncio!.

dOIl no lHtigo 221 da Constítuiçllo.

10 - DISPOSlçCES FIN4.IS

10.1 - Os docLmentos deverlto ser apre$Cntadoll. preferl!n~
rmntB, em originllis legfvBis facultada a rl!prodlJç~o

fot.ost.átlcA df'!sd~ que Il.!; cópias seja autentlt::ada5 e

legr',cls;

10.2 - A nceitaçllo dA5 propo,<;tas nllo !f11ltlclIrli na obrigato

riedi:lde d:1l outorga, podendo o Edi tal ser cancelad-;;

por intereHie da ad'tlinistraçao. rr""diAnte- Ato do Mi'nl$

tro dros CbmJnlc3ções, nos termos do IIrtlgo 12 do R~g~

hr06lnto dos. Serviços de Radiodifusl'lo, sem que as pr;

po.nentes tenhom direito a qualquer recll'll11aç~o ou ind~
nizaçllo.

10.J.~ Constatada falta ou incorrcç1'lrl na docunentllçllo que

aCorT'panha o propo:lta, o DENTE'- poderA conceder lIfl pra

Lm p·razo de at,6 15 dias til proponente p:u:n ,uprj'-Jo. -

10.3.1 - NoiJ 'Er;tlldos do AT\aT.onas, Acre, rflr6.. F!.:;:nd~

nia" ....mapá e RorllílT'lll. 8 exceÇno de' SUIl capi

tais"o prazo PQÓerli &ct" dI!: l'Itl>. 30 dill.s. 

cri tlirlà do lJENTt.:'l....

1'1],4 ~ O Minll;tro' dé' Elltndo das Comuolcnçl'es poder' autori

2111' 11 juritadn d.e docLmentoC 110 processo das propone~

teso e d~tt'rm.lrisr. seu reelltudo.

AccorllBA flAOJ ornrus:t'a LTCA
__••••• ••••••u .

ilJAQutPl OC OlIveIRA NOGUE:IRn.bradl• .1z·a.cAllado.t,"cn1cD
"9~!coh.'l'.~~d.lln\•• dOllllcll1.da à zua 1) d. AQoato Iln
n. Cldad.·de Ri.cha da SDntllna-a••• portador da C'dull1 •
di ld.ntldad. n I 2.247,610••xp.did. pala l:iacuUri. d~

:l,guran;. ·púlJl1Ga da Eat.da d. Behi•• CIC 2'40'9005-8"1'

"'ARJA DA GI:I1RJA ME:l~bl'.~J,l.,ba.aaltaJ.:r.,.pr~r ••••r ••
ueiden:t. i dOltloUb.d•• Pç. Heln. TQbb.• nl 3US. na
Cid.de d. iUacho d. Sanhn.-a•• ,pal't.doza da Cedu1.
d. Id.nUdad. nll 9~5_26' •••padida pala Slicuhnl •
di ,SlgurÁnça PÚbUca do Eatàdg d. Bahia • do CIC n.
l1J'.692.D~~_911 . '

TITO EUGCN:O C~.ROD5D Oe: CASTRO.br..l1.~l'o,O.'_.'1""1
"h:a,zadQenta e doa1eJ.1bdo • ~u. r'Unto ttuUu. na •
Cldada d. Riacho d. S.nt.an••a•••pQrtedo~ d. CMkal,·. 'de •

Id1n.t.f.d.d. n-Q 1.?g1.12'~'KP.dld,~ pala Slcn'ul.. da se
o,ut.nç. PÚbl1~a-aa., • ele n' l'1.'a5.S.~S-JI,I

1{~lO'HtR SILVA ROt.H~,IiI' ••u • .t.ro~c...do,Ta(l.Cant.b111
deda, , ..id.nt.a .' da.101l1adQ .. 'tua rlon. TDbl.. 29'
n. Cidad. d•. RJ..D~,da 5.nt.n••iia.~parhdQr da Ca'"
1. da ld.ntldad!l' nQ 'll.l$?,.JCp.,J.da pala S.cret.d.a
d. S.gur.n•• Pl1'bl1ca de Catllda d. lIaMa e C I C il;
02'.465_'65-o't '

I: O N 5 T 1 T U t·". ont.. o! • no ••~ha. t0"1'0 lIodbo1"••""1'"
dada Co••:chl por quota. de l'aap'onaabllJ.dada _1.1..1tada, OUJOI 'I'MQ;Í.
oloa • coMlç'G•• ia~'io ugldDII p.l.. Cl~.~l•••• ,.';;.1••,
CLA'U!.UbA I '

A ~DCl1edJl". bd co.. d.nOai,......

GbtU!iUbA 11
A aOl:lIlrJ.d. t •• C~a ••d•• farO a Cld.tla d. RIacho d. :'antlloilo

Eatado d. a.h1•• coe andança à ~u. ~~~---!:..r:~~:!Hll.

CbU:;ULA lU .
A aoclodad. ,. propõe (I oxocut-r' • explorar a ..t'W'lço d. Aa dlo(.j...

r~"ãQ SonD~' ./ou d. oon•• 1••1)0n•• Titlovit:li~. mod!anl;.. concoll. t

CClnc...ia· _/ou Pu.blSio da l'\inbt.tÍdo dll.' Ca~çõa.a. n~:~
d. Lal. • L8gblaçia vigl.nt.u, a aabUI

·SONS E llfflGENS _ r[lEUIS~O

·OHU" f1{OU • "''''
-rneQutNcIA I10;)IJLIl.OA- r"
.ONDA TROP ICI\L • or m

Cl~OBULA IV

Da abJ.Uvaa .xpz...aa d. SDoJ,adl1d. a. id.ntific•• coa o que .diepã.
o artlao ,. (tar-c.J.ra), da O.cuta nQ 52.195, da 31 da oútubro d.
196'. que in.tit.uiu a R.g,ulaallnta do 5arv1ç~ da lir.nIG.JIF"U5~D (n.s.n

con..;:nda, •• nLval d. priozidade, aa progro.aa d. naturaza~
tlVI\ Itlrnrtt'lIl.TIVA,I1ECI1Er..NT(t [ I1D VIVO, pe:ralol....nt. co••• ll.t.1ui.':'

dad•• d. PUGLtCIO;<:.Ç ti t1[:i.Cl"L, CODtrlpet{",.h coa o \ldculo. pau, sg,

pott-;:eo dOI 'nGlllrgoa d. '.jl::"•• aua _alhar .U..n.io t:cnloB. o,..,
eri.:l'atlca. .
ClnO'iUlo\ V

A Sochdllda ; con.aUtulda para vl!J~ur por ~%llD Il.IJE':TEflMU!nOO;, •

."...t1vldMl.. tItio lnícia • partir da dllh d.• arqu1vtl".nto do ..
Ca!'1tra\a Saeta!. n. :Junta: Coaneta! do E.t.dEl d. OaM.••
pnRK~~"ro m;lcg .
Quando a ,.·n.o.""'1' • dl••oluçao d. Soo1od.d,.clil d!epadUVOI •

d. La! puUnwtte. anil ab..nadoa.
epusYLl; VI
A Sociedade •• obltJ.p • ab••na... · e.. d1]Qr qu..... !Ilpã•• O.data..

,Dout'lltaa-Lab. L.b,H.gut.....to••PorbrJa., rlorna•• GuaIIQu., cu
ttaa taclaS•• 1\1 duia_d1a. ,!",anlll1aa ..do t\inht~do dtl1õ C",1UI.i1CM;l:CS

-.lou d••SUI d...1a Ol'giDll aa-pe\.,.,t..,v!g8nta.'1 ou 41 vJ.~.1r•• 'a'.1
rant.. ia L'Q'lall;io do Sa~'Vl;. da RedloiU;ul:\iitt 5unotlJ atll GlIul.

CPUf,ULA Y"
A SQc....d.d••• co'i.'RI'••t •• po:r ..u. OJrotot'o. o !;t;c1oa, aa .lnv••t!
da na q~.l1dal1g d. Conaa..1Dn:da ou P.ntl~of.olon:r:l'll do Sa&'viça d.
RadlC1ditu.ão ;ionora _ -tiU'd ou da Serviço da Radll1dJ."uazra d. Sana
',.I~lIgcna-hhv1ala, a nõo aratu~~' QY..~~uar .lteração n.. ta conhil
to Social, _•• que tenha a1da pude, plllnll • l.galaanta autoriza·
d. palD Poder Co.p.t.n....
NÃ12 tornad•. Conc.~·alon:rJ.. ou I,;u:.d..ianarla do Sarviço da rradJadj,
ruail1 sonarj, A Soc.lodad. padoz': ..oU.r.r •• C1"'_u181l da p~.unt..

ountrato, d-:A~br1g.d. qua ••tIÍ d. pr:via anuSnei. da Pad"2 Conl~"

dnnt••

c'nU~UlA VI II

A·SooiDd.d..... obriga a ,••nt!tt aa ..u quadra de, 'UnclQn'rlo~
a_ró (I.!n1(lQ d. 2/' (data tarçoa) d. br.al1.1"_ nato_.
Çtr.u~UbA llS

.. Soeledud. n.o Pód!l'l" dtU'.dl'4o.d.tel' Conc...S.. ou Per'.s.••"&•• P.l.
,,. Ix.cuhr o ~.:vlça da RalIIlodlrusão Sonore no p.l•• 81•• do. li.
aital rlX.dO. pelo Artigo 12. do Dter.to-t.el n' 2;'. d. 21 d. rev,!
,.1rD d. 1P'7.
eadgt!ro PrlMP!ro
o. aóc1o.· quotl.t.. nia pOdn'do intannr o quadro t"oo1el· de outu
Conc..donari. o~ Peralea1onér.f.B.••x.cutont·a do 1Il_.-cJ Upo de Se....
viço de Radiodiru.ão lioonàra. n. "id.d~ •• q"'. pr.tlond.. iatalat ..
dl00.1ftat.lu • na"...lu.ora. n.... ()uh•• loçaUd.d.. do p..J:., ,
...)to.... aoa U_U" rl.ado. pal(l ArUQo 12 do tI.et.ta~d n g ..

2". de ZI d. r.veuho da 1'117.p",,,,rq 5"rwnd9
Oe ..&at08 ulratan. nouedQlI .atia JIIP.dido. da -pua1pu d. O.1tats.
1'1. eu ft. Q\1.Ud..s. d••;olo-:"uat1at•• de aut.ra ~unc••a1Uf1úd. QU .

...n.lulon&r1••••acUtant. da ....IICI tipo dI ..rvlva da .i.d1odJ.rulio
SOftO~a. ft. Cld.dI! _ que p...t.nd_ lnat.da.r • I"KU,e .......a~••cOlHl •
n1. ped..... ·901.,.· di llNn1dad. p.d••ante... 'ral'tl ••pMlL.i.• n.. 
..ua _ Dutr•• !aClaUtl.d•• da Pal.; .. '.0..10 .... li..1t•• rJ,xado.

P!'1. "..Uo- .12 dei Dacraw"-aL ,,11 2". d. ,20 • r.vanl...... 1"~.

~
na qUOt8" rrpt......t1v.. do C."ltal !IioaJ.a1 .s. .1n~.la a "'1
ea.uolon.vda. direta atol J.ndl:fgt...nt., a ••tzangeJ,... OU , ••aa.. ().1
Juddical, , lU' totalideda p.l'''~~r' •.-pZ'•• b,...UelzQ nata.. O

~b"U;ULl! XI
O Cepnd Soolal .. da Mel' 10.aO~ .(dIl& '1l1~ c.uzMSe. nl:l\l'ol) ~..I
prnlK1hdo por 1.000 (tR:11) quota., "O v.lor no..lne1 d. NCZ'10~OO 
(dn CTuta.doa nave.) cada u......ubtlcc1t••.pala• .&cla. _ .aude c·

n.cional. n. properçia a ••tJazol .YJw1U. blU!J. () 'i-

E
OACUIH DI: Ul..IIII:JRA NOGUL..IltA 2'0 'leI' 2 • .500,00

RIA DA CLI1RU MELO 2'D NeU 2.500.00
1ft! [UC(:IIIID CAitOOSD ot C-'STRO 2'0 NeZl Z.5f1D,DO

VALLtt11~ ilLVA ROCHA UO Hl:lI 2.'00,00
pARf;GílnfO Ihrco toteIa IODO li<.lty.~

Dm aoordet co. a Artigo 28 "in fina-, do U.cnto n~ '.7i}8. da lD 'da
J..,.bo da 19J',oad. q....t1.ta· •• zupon••bUlza pala tat811d.d. do

C.pUa! Soc.1al.
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1 .. TRA/,Sr~!SSOR PRIlJCIP'lL

2.2 .. Tipo e/ou MedeIo:

3.1 - fnbriC3nto: S,'1'.P SOCo TDc. Pó'V.Usta. Ltda

3.2 .. Tipo e/ou Modolo: TA 35/1

2 • TRIl.Nsr-nSSOR AUXILIAR

1.1. ~ fabrici:mto: avrTEC
l.2 - Tipo %U BQda;a: 3J3

DEr10flSTRAi;ÃJJ DE RECUl15QS TtCrncos

Ct.4jJ:lUl~ XIX

A '1 d. C:autlbao d. Cl'Jda Ano, 11'l"'lJnt.~-••-" u. Ba1nnço Gl'lrlll de. :
.t.lw'J.dad•• da gltl~re.a.O Balanço lovn.:ráli • ",••Innturn da todo" oa tl,!!.

. ciD. a sorÃ aCI;J~p..nh.do do Clttrnto d. Cont~ d. Lucros - Il.rd•••

p~raw"ara ú~ir::o ,.
s. acu.lldQ'S rou_ prajuízoa, os •••IllC' ".r".!ia colJClrto. atrl1UCII cf~ ng

'li' 1ílt.ef)ul1%l1çiQ do Cuplhl 50cial, 1"1. pft~t. prop01'c!ond ao nu••"
~o dl'll quotaa da ~ade. sócl0,aBmprll ali 3QOd'e. cO.l'~ontR nlld4,ull.

CLhU:jIJL', X;<
rica ahito,dgsd&J Já, co. ranúnch 11 ~ull1qur.r outro,. foro d~ 5-=:1.
dadllll a cJd"do do "p!..,)., .;E ~,~~:Ti·il\., (!ltadc dn llllhl11, para 1501uç'' ~

da qudtlquar tlúv.1da. qu. eVllotudlunta 'lIt.nha:M ": Eur']ir '.ntJ:'AI a.......

t... contr-at.Gnt.~.

~.,,\~~~~: ::~.:8r.o. n~lIt.. Contnto ·..oclI:l1, .arão· rogido. pelo. dll.>"o~.1
tivo. OQ' ....c:lJto n' 3.701 da.10,d. j~n~1ro cs. ~~19 • ~ t,D1 nO 4726

tio l' dll Julho da 1965, 11 cuja rial C1bSlllr"a'nc~a, COI'ID ,.~••.d."'.1. 
claulul.e d••ta çOlllpraaiaao, I. obr11lalt 1)1.t'lltnr•• -a Saclaa.

.0••ócioa. d.clara., aob CI pano. d3 Ld, qu. niQ ,!~"'io incur.D. ••
nonhua doa crIme. qUe! .00. lrr:peçal'l d. ·.~Rrc.zo .eti'lidnd. ,_arcl!lnt11. E
po~ .,••ia a.taz:u. Juat.o•• aontratad"oe, a.~ln!':fIII. o ilr•••nta Con101.'.t.a
'3Dcbl, lJlI 04 (qoatro) ~1•• d. lQual 10.01' • for•• ,rozand'l-Q pu.nte

.... t ..talllunh~G d. la1.

.3 • S'sTEMA !RRP.DUNTE

cêr,U'UlA XI! * • \l._~:dl
11.. quota. ~'l.1Q J.ndivldude eu. rdS:8o a Sachdad. que, .pu·a~
•• d.l•• ao reconhece .111 propriot.ar10.
CL'AW;ULA XIII'

O CopJ.tal Social d. Entidaã, d. NeZI 10.000,00 (dn ail: cruudc••
novos' aRrá !ntlll)rd1,ndo, •• lIIoeda corrente Nlll;:J.onal pD10a sócias:

• '0&,•• que ••'Jus,
a. ceda .ócJo lnbgtJtl1z., n••te e~Q. 20:' (vJnh por cento) daa qU~

... por 01. sUb.crit••, •••oada n.c1o"d, tC)telizll.dno NelI ....

'.000,00 (daia .11 cruztldca nC\loll)'
.. c... .6eJ,o a8 obriga. lnhgnl1ur oa I'el;ant.. d. 80% (o1tgntll~

.... canto d•• quotas por .I•• aubcrltca, ou nJa, o velor rapra-
--,-,lvo da total1dod. do Cepitd Social, no" Wlontanta da Nezl •••

"000,00 (oito .U cruzedoa novo.), na dat8 da putJl1CftÇOO da D~'"
lia";. no ....i.ria ur1ciDl da UniÃa, paIo M!nbtério do!! Ccmunicaçi,
•••••• Q ~t:o ror d.rfldda a. na... d. SQcbdlld••

qAU~.IIP. )CU,

• Sochdad•••r. adtlirlbt.s:ac:fa pdp8 1;IPClca, no .x.releio da função
• qu. rtca~ nomaadoa. _ .abarl

Joaqu1. da Clivaln Ncgudra .. I 01rdal' G.nnt.

. ~Glá-rW~'l~ I D~r.. tor fln~nct1i"I'Q.
1. Cabar. ao. Diretor•• Garanta a f1hal1ce!ra todo. ali podar.ts d. •

t\delniat~.ç:O legal dll SCChdada • lua l'IIprnlSant.ç.'ao a. Juiza ou

rar. d81a, cQ.~eUndo"lh.. , dnda, • a..inature cf" toda'!'! OI' doc,!i
IIWltoa .....laUva••• eu.. Q:••tõ•••ac.t.l. a coaareal., lIalllptq c
Cl'OnJuntA..~nt., pa.r. o QU••• lh•• di.pun.... PI'.at:eQ.ão d. caução.

2. 811 hipêtc::a do dispor ou cnarat', CClII a. rua.ol\il" e.Un.nt._. 80b
qualquar to r ••, o. bana canat1tutl.1voa do part.,dlgo.pstt'1Jaanla da

Ibeldada .. 1ncludv. dbdto.... to"n. Qb~.1gD1oiid•• alJl1netut'1 d.
todal oa .Dele••

J. O••dlllln1tJtud~l". a.rão br••U.íl'o •• n.tol _ IUI ln"..tlduf"1 nOI O
tarQoI lo.antl podará ocorrer, dllPOJI d. tar.a ddo .provAdal P.!. "

lo f11n.bt'dl)' d•• Co.un1caoã...()

'LAU!iub6 xy
O uaQ d. d.nc..lnaçia lod.1 no. t.",oa QIt C.lauaul. D.oJn. qua:rte, 
d.~ta 1nat.rlh,antD, ;. \ilad,dQ ... r1.,n.u., ava.b,abonol. a Ql.1truI faV,2
~a' ••tranhol aoa Intu••'.1 d. 4ioeiadlld_" rIC1l.ndo Q (~) Di:ator (OI
PIBaaaloatn. rlcpon.s.vl1, pala. ato,· !:t'l'at.lclIdoe.
CbAU~,UtA xy,'. .
Pera a .xllIrotclo tio Carf,lO Gorllftta, lub·:hu:'anta.PrOcQfOdol,locubor••
• nc.,ugadr:.. d.. J.nstahçãoa tbcnle3a,l:loM eOM r ..pontJ.âvde· püle ..

rupanli'v·d. pala cr-hhtação' lotaboturel dluta D~at.a "n.?'!"" ";

d••dll~nll.tta.lo da 'Seciadade, aODlante ·••ria adlll.tUdoe bl'al>J. '''~~:%
natae.
,~nn':nAro nracn ,
S. 'pracurnClo". vb r 1nvostido. do& podlltr.. da 'g..t~a a ad-,
Idnh~&'.lião d. 5ach~"de~ atribuição qu. cabul. braIl1l.1J'o. nl1taa

• ato d. no....ção a."ã n.c•••.,JuDnh .ublutldo • p..~vl. ',utorizaçiio
dOa orgias rra_p•••nt..a da "lnl~táZ'101 da. CO.Llnlcaçõoa.

EL"USULA KVn '

1. A. quot.. IClc1all nio ppdU8-o ..r clltdld.llIa a htcairo. e&Ua.nho.
1 SaDt.dac1., ••• ri con••tll1M1nlo .Jtpre..o ela todo, OG .ôc.i"Os.pua
.... t1ti.G.Il!&dGl e:t.Ull t'ratandn .arntulZ' Do 'Ce:'!lêQ deu.crá notUlr;:n

pot' ••cl'1 to ",ao outroo ·IH~do.. ç~mclld.ru.!o-ln.. g praZO de 60
(!i()lilinnt::l), dioa pua .colt.~ãQ da navo uóelo ne ~oolodad., c ..o

hã:a QXQrçOM o snu dlrdta CI.": prct'r.:rônclo, .tl~ quotM ~a:r5a dU.-
t~ ·"tt'ibuld.. filltl propor;;iia da iguale'do à,c quotu l:!a~ o&cIo1 rll.antl!.

c.nt...
2. Fica eJu!'tado entre •• partas que aO .óciO qU4i J.lA retire, ciltti.r.m

r"eBlI~r'o vulor d.cD qUDtoo int.cçrall%odt!.1l lJ rrprm.ont.atiVi.D· dê ..'

sou cnpltul, lIlal1 0& lucrar. apurada I Illll 8~1.nç;Q, ~rovl.lIant. .
provado pllloa uticlou•• cujo pe:'guRlinto I: ..r~ iDl to C!lQ 24 (vinte _
qUllt.ra) pre«t.açõga lr1t1n1;u:litl, 19uBi,.••uc"~:.>iIJU. 14. J~~Q"

pr.RI~!.iímF[] U1HCa '

to.da vâz que lI\odH~C:8r, alto:rnr a p~..onta r;lQotuto, no toda QU _
pnt•• altgraçDQ contratual D dOl;ulftento aor; aublltlt1do • ·.nuGnc.s..
pr:vi(l do ttln1.oté'rio du COlllunicaçõ.... POlõltu.lornunb, nqulvl1da
na JUnta Cc.orcinl .do (~tedD da aahia.
CLAUSULA XVIIl

O,.ralDCIr:l~ntQ ou ln~ardi_io d. quaJ,qun U~ /oos :s~cl0. ntio dlnolve_
r. nac•••a:letunt•• Socludada, flcondo hordQlro•• aUCGltaora. ou ..

o l'(Ipr8aantantG lCQal no•••do. aub-rogndoa no~ dirolto... obrl~••õ"
•• do -ria cuJoa" PU interdito. pod€lndo neln raz.rllllll-a. :r.~r••ant.r
.nq....nto lndi\liao D'quinhüo l"lapoctivo, pt)~ UIa dln~:to _loa cndan"
eiadCJs p81Qa dlilll.a1a.
P.~Rii.~Rl\ro {J.II('.f:I,lO

Maldan:.. con"onoa "nLra o. 4~CJO' llupt:ra"tUoa, o~ herdeltoa .ou .u

C8uorO' po!Jsr8o .1IlJ r8IJDtlr na :loei.dad., COlSO n~o: hJIl,dl:JD,hnJa 1..
padltivo 11190J. quanto ~ ~Ull capacidade Jurídico. na obaor\ila a "nu.n"
oh tia. argil:ls COr:l;lotontu da f11nl~H,&dQ dOIl COmJn'1CllÇDae, pua q~
'Ua I1dllll..ão aoJa l'Clvut!d. d. toda, .reitol latida.
PfllH\G.H~rn '':~.,Çill:!2!!

SII hordaitoa ou .UCII:s~crlla hão dO!U2Jftrail co,:,t,lnullJ:' na 50clllldada, aS

Sociedada, "UD "aVDzo" IntíCl apuradoa e. D.l.nçQ\K.~t&af.~)tc.l
oltlllnta pora De" r111, ...rea p.go••• 2'" (vJ.nte ~Q) .. ","~!'.'f-'l'''
ção•••nluI1.,I,..d•• auculldva., ••• JuraI, a quall la~al•.•nt. !.
.ero.
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cação.

MENSAGEMN9 537,DE 1989
(DO PODER EXECUTNO)

Submete a cor:~iàeração do CongrE"!so l,acionaI o ato q:.Je outol:"qÇ\ conce.!:l

mão à TEr.E~'IsJio CAPITAL DE: FORTALEZA L'IDA p<lJ:8. !?xplocar serviço de ra

diooifusão de sons e imagens [t~lll1)icãol, na cidaô... de For.-tal€'za, Esta
do ao Ceará. -

Parágrafo Unteo - A conct1ssíio ora Qutorg.!!.àa !:''''gl::'.:'-~c!-fi pc!n
CÓdigo Brasileiro de Têlecomunicações, leis subseqüentes, regularr.2!2
toa e obrigaçõcl> ussumid.:is pela outorgadi3 em I:;UCJ. proposta. •

Art. 29 - Esta concessão somente produ.d.rá efeitos !cqail:>
ApÓS deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 223, p;;>,rji
grafo terceiro, da constituição~

Art. 3<;> - O contrato decorrent.e dêS ta concessão dever$; Sêr
assinado dentro de 60. (sessenta) dias, a contar pa data ds publicação
da deliberação de. que trata o artigo anterior, sob pena de $e to.nn.~

nulo, de pleno direito, o "ato de outorga.

Art. 49 - Este Decreto entri::t em vigor na data de sua publ!

1!:XCELENTtSS!HOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO UACIONAL~

(As CCflISSl'l&S DE ÇI~1CIlVl'ECNOLOGIA, COMlJNICIl.çJ:o E n~RMÂTlcA; E DE:

CONSTlTUI~O E JUSTIÇA. E RED~.çl.O).

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

cos. S 10 do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a hon

ra de submeter ã apreci3.cão do Congresso Nacional, acompanha

do de EKPosição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das

Canunicaçât!cs, o ato constante do Decrêto n Q 9B.142, de 14 d€

lIeteombro de 1989, publicado no Diário Oficial da União do dia

15 de Betêmbro dê 1989, que "outorga concê:!lsão 5. TELEVISX.O

CAPITAJ~ DE FORTALEZA LTDA po!'l.ra explorar :!lerviço de radiodifu

aio de :!'Ions t! irnag~!n!J (t@lcviBâo), na cidade de E'OJ:taleza,

Eat:ado do ceará".

Aviso nQ 607 - Sl\P.

'l'enho a honra de encnminho!'l.r a essa SF.'cretaria a

Menflagem do Excclontissir:lo Senhor pJ:esiden!:~ da Rl'!piiblica.

_acompanhada d~ Exposição de Motivoz do Senhor .Ministro de E.!I

t:ado dali Cot:runicações, na qual submete ã apreciaçio do CQn-

Excelcnti:asimo Senhor Primeiro Secretário:

Em ~9 de Mtetnbro de 1989

de 1989 •.13rasi.lia. em 19 de setembro

gresso Nacional o ato constante do Decreto na 98 .. 142, de 14

de setembro de 1989 6 que "outorga concessão ã TeLEVlS.l0 CAPI

'1'AL DE FORTALEZA LTDA pa·ra explorar serviço de radiodifusão

de sons e imagens (televisão}. na.. cidad~ de ,Fortal(!-'J:a, Estado

do Cl'!.ará".

Aproveit.o a oportunidl.lde para. r novar 11 Vos,::a Ev.

celencia protestos de elevada e~tim.:1 c consi eraç5o.

RONUDQ TA CaUTO
Mini~tro Chefe do GabiMte Civil

A Sua Excelência o Senhor

g~~u~~~~er~~Zs~~~:i~~~o da Câmara dOfl Deputados
:BAAs1LIA (DF)

EDITAL N,Q :no. IBB-GM

PUBLICADO NO 0.0. Df,J"1~/19 M

Rêcebi,mento de proposbm para- tio ~':ecução e exploração de serviçú de
radiodifusão de son9 e imagens (televisã.o). na ci.dade de Fort .. lcz<'.l.
E!Jtado do Cear.:!..

O MINISTRO Df.:. ESTADO DAS COMUNICAÇõES, t.endo ·em vista o
disposto no <'IrtiQo lQ do Decreto nQ 70.568, de 18 de maio dI! 1972, e
de acordo com <'18 normas estabelecidas no ·Regulamento .dos Serviçoa de
nadiodifusdo eIil Vir;H.'r._tornOl, público que. tran:;corridos 15 (qul1renta e
dnce) dias. COntados do dia :::e'Quinte 110 da publici1ç'lio dc~t;c Edltal 'no

ário Oficial da. União. estará rcceb~ndo.pêlo pri'tzo ele 15 Cquin:::e)
cil<Jn, pl.'"npO.!'ltas P1'Ir1'l a execuç~o e e~plortJ:çfio de serviço de
radiodifu!;ão de sons e iltla'Olens Ctelevisêio).,- COrll as caracter:ísticas e
condiçües que se seQuem:

ExcelentisAimo Senhor Prc81dcntc da Rcp\ihlica,

Do confo:rmidade co~ aI:> atribu1çõcs legain c re
gulementares cometidas a er;~e Ministério. determinei a publicá
çio do Edital n9 210/88, com vistas à. implantação de uma estã
,,_o de radiodifusão de sons e imagens (televisao), na cidade
dII Fortaleza,.Estado do ceará:

2.. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as se
!iJW:ntes entidades: -

'l'ELEVIs1iO CAPITAL DE WitTALEZA lo'l'DA.,
R1i.OIO FM CASl\:BL1\NCA L'lDA. e
'1'ELEVISfLO DUNAS LTDA..

3. Submetido o aRl'ltlnto ao exame dOA órgãol!l compe
tentes d••t. Ministério, as conclusões ;fora:ra no sentido de que-;
.ob o. aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes
••U.fizeram l5.. exigênciaB do Edital e aOB rf!qui~it.oG d~ legis
laç'io upéc!ficlI de radiodifusão, exceto a TELEVISÃO I.llNJlS LTrA:"
que deixou de apresentar o Contrato Social e parte dos docWlle.!l
to. que deveriam instruir a propolÍ1:a.
oi. ·Aa.ia. das entidade_ que lIe ap:resentâ:r:am, só
for.. cona16l1rad•• foraablenu habJ.11tadil'll!l. as ~I1lprl!sas TELEVI
SXo CAPITAL IE !'OR"l"ALEZA LTDA•• R1DIO FH CASJ\BLMtCA LTDA.. -

1. Serviço
2. Local
3. Canal
4, Potênci.:l.
S. capital mínimo exigido

~. Horári o de funcionamento

: TELEUISz;,O (Ger"tiç.:io)
; .Fortal'eza-CE
: :22 ( vinte e. dois ) - UHF
: ltJO,O kW ERP
.: 7500 (r.lete mi.l c quinhentos)

M1JJ\' •
: Ilimitado'

1Is. demais condiçõ(!s deate Edital rõl7;em parte. do pro~e~8o Q.ue.
lhe deu. OrlQ~m. c. encontrllm-~e à disposi-çâo do:! int:êrl"!!1~ttdo!l na
~ire.t9t.la ~eQlonal do DENTE~ em, Fortalez,)-:CE, Di t1Jail~ nâ A,;, Estatlos
:.rnido8. 2.... 00 .- Aldeota., onde :Jcus representantes leQ3is oevel'l'io
entre-gar suaa proposta:!.

As e-nTid:lde1: int.::re-sslldas "~e':l:C't'uçiloe ('xplc'rólç'ii .... do
serviç'" de róldil'>difusâo dt'v~rã", JlClr seu represcntl'ntr l('ga,1. ;'I.p~e_

~entilr ~Uil.S propo;lstas dUlante C' htlr~riD de (,"xpedienteo, na Diretori.a
Ret:icno'll do· DEf:TEL em Fortaleza, ã Av. Estados Unidos, 7.500 - Al
deota.
2 - nocr"F.n~S RgUTlrOS À. DT.ID.1iPE

2.1 - Rl.'qlll!rirrlentt' dirigido o'l~ Mini'str·o das CCtt:nmüaç0"es;

2.1.1 ~ ~o requerilllentc del'crá cconst:r Ct endereço
corre spC'ndênci:l;

2,'.2 - ·Ãt{'~ CM'Itl'fituti\'os e al"te-r:;çôes ;o;ubs~qil"ntes. CCOII\ :ls res_
pictivas 1;ç;lnpr(>\,oiIç;;es de registro .... u ilrquiv<lmf'ntc nOl re
pi'lTtlçãú compe,ter.te;

s. Nessas condil.[õca. ã yiAta das entidades que se

~~~l~::~~raa(~~~~~od:n::~e:e~X~c~~:~~~ :e~~;~~ obi:~~l~C~:~
para fins de decisão, nor; termos do artJ.go 16 e flCUS parágra
fo.. , do mencionado RegulImCM:.O dos sc:rviços de Rãdiod:Lfusão. Õ
ato de outorga somente virá a. prodUZir seus efei tos legail'i após:
deliberação tio_Congresso Nacional.,L na forma do parãgrafo ter
ce1ro do artigo 223 da Constituiçao. -

Renovo II VOSl'lA Excelência meus protestos do

...10 profundo re/!:/cfi7'!f//L
2
·.

;4/YilJ/2'lo /iPA'.LO.J /,4-"'", L~I.I7;--)

PR • DMSAo Df OOCUMEIlTAçAO
rVIUCIOO liA UÇAO t DO

0Ill\l0 OfICIAl." IH SE1 19.'SV
ClINAIIIIOTIC.104 ;t

o.er.to o' 98.142 . d. 14 de setembro de 1~e 9

::a~:~1~~C~:S~~d~an~~~XâeC:~;A~ ~iI'l~~~~~:~e~I~~),p~a ci~~t
de Fortaleza, E5til'ldo do Ceará ..

o P .. êaldênte d~ Rep"bllca,
usando das atribuições: que lhe conferem o a.rtigo 84, item IV, da C~!

:~~~~1~6'P:l~ ~~~;~o2~9d~2~~~~tl:n~~ ~~!;o~~~~~O~ed!9G~~d~~i;U~:~!

;!~t:a~aq~:l~o~~~e~g~~G~:;~~7HCd~'l2~9g~o~õà~toa/~,l~=~Lt:lt~~d~l~i
BSJ. d.creta~

Art.. 19 - Fica outorgada concé!lsão à TELEVISlo CAPITAL tE
FOIlTALEZA LTDA., para. êxplorar, pelO pra20 de 15 (quinze) anos, ~em

tur~:st);x~;u~tX~~:d~é F~~f;I~z=~ ~:~~~i~~C~~a~~.sons e imagens

BrasUia-DF,14 de juJJio.

ANTO

I - r;roTF;EGA DAS' rRoposn.s

de 1988.
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,i' - VEHOXSnt-tç:;lo DI: REC~RSOS TF.CXlCOS

A dCr\cnstl"aç~() ,jo~, rC-CUI':;,'''; técl1iccs a qu~ "lC rcl'cr,~ "
h!? ,) do it.:'1n r 01(.1 ,1níl;'.tl [4 ·:lo Hc~ulaTH>nto .1.." Scnu;C's 0.1 .... I!adlodí-

~: ';;~::;:~:: ~~!~;;:o:;:;:,:: ~:' ::;E:;:~: ,.~: ::~::::: i: ::~:::~:': :::~
jnstnlaç;';~~sf eomr:q·"cndclld;,;·f;(bricantl.'. tipc c ,'lh\,Il'1':' Jl.':.tes cqui)'::!.

(j.l07 - Es-tilçõ,'s dt: r':'t~n..:itl 5t1Jh·I·i.'lr.1 50/"';1 - ,lhll) (~e

te mil) V<'::('5 CI "li) i ,'I" \'.lJ ,)I' ,te- ll~f "I'~'lI: í ri;

111 1.11 ex

OI 11 " 'lU!
L,;

~ 'i \';\". "''(
"i 1) v~

(\ • 1 : 5 - J:: '> t il ç'~" '> d C Pl' \ ên.: í i1 (" ,'\11 r 1'",'1\,\ i ,i ••

"lil~j,·\" " 25 kl.· in"ill'>j,'" - :',')1',' I
nlll·nt.,·<;·) \",'::''''S (l m';l Íl'I' "01 I <'1- ,h'

6.1.6 ~ E~ta<;;;cs ele por-;'IH"i<l ":"rlp",·("n,lici.l
c 111'> i V~', (' 50 kk'. i IH; 1 li" i ,.,' ~ ,lt1t'1'
Zt:S ... m,lior V;;l~'r de Ih?fcI,':nci,l;

\'.1 • .\ - l:"t,I';~"5 ,~.: 1','r;'l\( i.1 '·"~I~'I·""lhll,\.1 ,'lIll'" ~ k~
t'l;ISI'·I.>, 10 kli. ill(lll~j".· ~ 1.)Ú~l (mill \1.':1.'5

l>I:t 1 \"1 0 ",1 r ,,'I' J (' Rl' f o.: "'~lll.' i il ;

(; • I • 3 I; '; t ;I",~ " s ,i c' 1'" t I.~ 111.' i;\ (',' rl\' ","'no\ I ol.l ',' n I' I l , ~ l, .

<: 111'; in,'. " i 1.1,', I fie' I U~: ",' R l"l] {'l'" I n)I,'I1' ,; ~ )

:::,"; <- m•• i.'l' \',-,1"1' ,1., H"r,',,;'n,' 1.1

~a C:P~~[llh.:l~~~: çX~~i~; '~:~:":.~~ ~~I~~:~~~~:~>:::I~ft~: j~: ;:~
"iço!> <l~' ICldio.'dlfu''''cl. CO~I.1 '-c'd'\Ç'l" r~'10 \1"CI'o.:tl' n"

l)1.?3i/S). ~ c,ll('ul"do l.·lTl funç.ll' d.1 LI "lI. n,' (..~",
dtO r'l, .f.1 c I ,1 <;" c d.1 C ~ r ,1 <;'~"'. ,. 011 f., ,·mo r <.1 [1(' I ,1 ,1 ['i' i ):1.'. ti X'I

.li!: pl']a ['0;'.<.111<.1 'lC n<;l 316 .•1,' 11 <.lc l1<'VI.'r:llll'll ,1,: )985 o -

':5"'Oes "" ",Ph'PlIntO "i""" ". ~~""P"''r'",~I,~.1

~~I ::, "~"I::;~~:;;:;: ~:,,;,:~,::,::~':f~;: ·:,>:~;}~~:~0}".
I'. 1 • :! J; ,. r ;1 " ,; " ~> 'J,' " ,q:!!, ,. " " 11,\ I .I.J ,o Il' I" ,. I !l

.' lu,; i v 'o' o " I ; III \t, '1",' ~ '::1'" 101,,;,'" 1.'-

I' 11M i,'l' \,d'~1 dI' [\"1',,,';'''( 1,1

6.1

2.2.1 - Dos, ato.!: constituti\'os das soc:\<!d ... d",s d~ver-iio

cons1;lIr di.spositil'os declaT<l:ndo e)(prf.'S~illlll.'nto!!

_que:

2.2.1.1 - ;as cotas ou il-ções represer;tativll.s do ca
pitaI 5<:cia1 silo in1l1-i(>náv~is e incllu:
cionávcis "". est-r.a.ngt'iros "'u pessoas ju-
r:LdicH; ,

2.%.\.2. -' nenhUMa .lt~r'ção 'CClIl'tTil1Ui'lI ou C&t~tu
tária poder.. • er rea1i=ad. 'eM a· pré ..
via autorizaçio do Minist.ério das C"ll',U-
nicaçõ('!1 t .

Z.2.• E,3 - os adll1inisCrad~res den~rão i>l!r briJs~lc!

TOS natos c a investidura nos cll1';"5

sC'lII"nte poderá C'lce>rrcr depois de terelll
sido aprovados p~10 Ministério das Comu
nieações; . -

2.2.2 - No 'C:oiÍatutD d:. fundação deverá consur dispositi
vosl·.tlat:ivos. arenas; lIes subi'tc-n:; 2.2.1..2
Z.Z.J.3 •••

2.2.3 - As ,sociedades all~llimllS ainda não executante:; do
~arviço de radiodlfu;,;.1o dl?\'erà(l apresentar. junto
cem, seu estatuto, o quadrt> societáriço arll~li~l'ld."

eonstnndo'(l número, o \'~lor c (l tlp(l das 3liC'!.'S de
e"d" ,.o;ócÍ(t;

,., .~i!i!::~[;; ~::;;:~;~: ~;:~;: ,;,~.:~~::;~:;;}~:;~
sã ... 11" r'.l í'\" dI.> FI,,'lIt"il''', '''''VI.·lhi~. <.'11' 1'.\t'.llIr,'",

2,3. ~ ~ ~: f~I~';"il t~"h~l: s P~'~'P"":::l\~~::~ [;I~'; ~:~I ,; ~" ~"I'lll i!' .. i "I"; l' i a ~
~~ede r:,~ ~'i ~~~ ;~~~~ ~::: F~I~~:"~~~ ";'~~:n ~: ~:.. :: ~.I :;~~::::~~
prt'v id':-IH: ia!' li :l\lll~'ta<;,àl.' ~1(' <;('u, ,I t 1."" ,""\1" ti tllt i-

:~:5~; ;~.';~:::~:~:5r~: ~~C~~:~,.::,S~~~.~::'~/~ ~6 :~
DENTEL. 1.) nSSl)n'tiIlH'lIto J~ que tl·;l.rn·l.l item :!.J.

2.3.3 - !\s cntidndes '1\1~, pOll'd 1"I:!:;i~;tnll' "ti JI"'lui\';l,· lõeus
ato!! con1ltitutiv()!> l1CCll;;,;j tCln,JI.; "S,;('1\11~"~lltc~ do
consrlho' do.' Seg,ul'ança ~ilcjL'llal, ml.'lI.;j"lIa..-l" Me

itelll 2.3, dcver.lt:' pl·aviJ .... nci"l· I:'stt' ,io('unl('ntQ,

atrll\·és d(l DEliTEL; bun\ coma L' COllS .... qUentl" l'l·;o;i.S
trO OU <Il'quivanl<:nt" dos m.... s.mos. ~lIr~ .. ,Iil Jólt'l pl'~_
vilOta pnra a eI:ltr~~.1 d.1 prDpolõ tJl • o

2.4 - Relnçio Anual de Inf%milç;;tos SDd"is (nAl,S), {'"mo pJ'"ova

de cumprimento da llll':isL1. ç àa tl'ahulh)st<l l·,·f'~l'<~nt.... ~ 0b~c!

vância da proporcic-nalida~(" de bl"asilt'iros lI,a o:':ntiJ~dc;

2..5 - Certidão de quitação de tribu.tl's,red"'l'ais, \'X,~,1tO ql1itlldO
se trat,ll de llticr(lclnpresaj

2..5.1 - O~ documentos C'numera.dos nos itel1s z..f ~ 2.5 n.lo
precisarão S\!I' apresentad(ls pcl1t;; <?nridades 1lue
não 1:C'l1hólm ainda llliciadü ."i!l;l.S, i1.t\\'iJr.d~:;.

2.6 - DcclO\rll,ção firllada p~lo-s adllinistrad.:Jrus, cõllforlltc Anexo

I.

3 - aocmtEJlT05 IEu'TI1'OS ,\ C,\D,\ conSTA ou "CI(\l(~STA

3.1 - Prova dI. condição de brilsil~~ro. fei.t11 J:1cdia'1'ltc apresc!!
t.1.çiio de qUillguer- Ull. d()s seguinto-s deculllentos; c~rtl.dit~

de n"l!lcimento (lU casóll:mnt\>. c~rtific(ldo do reservista, t!
tillll de eleitor, carteira profis:donttl QU de id~ntjdo1de

ou cOJllprovllnre de nltturll.li::llção, ou.de rt"conhecirnento de
i~ualdllde de diro:!itos ciVis, para os.p~rtul\.u~sesj

3.1.1 _ Fica disp~nsado dI< tlpl'c-s{'nt,uçno da prova de qUI!
tr~ta o item ilcim,1, qUio'm pcrT:~lICCI" ao q\.ludro 50_
cictáJ'io de ent.idadl.' eXio'Cut3~tc de 'icrviço de ril.

diod ifusio.
3.2 - Flchadl'J C~d'-l .. t.Amellto _ FClrmlll~ri" DNT-14~ (,lncx" , 10,

ellt 03 (três) v·ias, par" (',s ~óeios que dctC'1!l 51, (dnco pClr
CCnT(l) ()U lIIui:;, da'l c(>t;t~ ou ~çõ('s re.ill'(':\l."ntativ~1!i do cil_

piial S(lciól t;

<1.3 - PrO\'a de cum?ri!ll~nt(l das "hl·ig.,çôes cll.'iter",i~. mcJi:ll1te
c~l't.idii" fornccidll: pclo1 JII5Iti,ç<l Ef('ih'I·~]:

~·4 - D'H:lil.açiic <lslôj~ada-por todos .,'s, dirill~lltf'~f ,· ... llf,'rm .... \no:.'
);;0 !lI; -

oi.) - Fich" ,;1' C'ldFl5tlo
... ml'ntt' - F"I'll'\ll.ll'io ,P\;T-l..j3, ,'In L'3 (t ...::s)

F.'in,çõr.s" DE RADmD1ITS'\O S(!.XifR.... E~ fJU~Q(;"EXCI" ~~erLU·\ _

Bi

6.I.S - Estaçõcs CLlSs,r; "C" - 100 (c-c-mi v~:,'~ c'.mi'i"l ,'a-
o lor de ~eferêl1ciil; .

6,'1.9 - Estll,,(ies cla":~~ "8" - :l90 (dU:COI1'?'d"l 1·C':,'~i

ma ior Vãl"r de: Refe.rêncid;

6.1.10 : F;~tolç;:;es .:las:>e " ..... ~ soa ('luil1hcnt:Jsl ",'::':s
tnaior Valor- de Rcf~rêlleiil;

6.1,11 - I';staçõcs clasl;c "Especial" _ 1000 (nlil1 ve::es
mai(lr Valor dt: Rcfl:rêncltl;

ESTAÇÕES DE. IUDlODIf'l,;siO DE 50X5,~E I~ACU5 (n7U:nS\O)

6.1~J:l - Estnçõc-:: de pot~no:,ia at~ 2 kl'j. l".I\"dud"C' 1500
(lIIil c quinhentus) ve:es l' maicol" ,'alor de lt<:íCI·';~

da;

6.1.13 - F:1>taçê:cs dc potência cDmpl'lnwJrd<l cntno 2, k'H, in
clu'J,ivc c 10 kl(, ·exclus-iv<' - :!500 (dl1,LS trll) c qui
nhcnt,n;) vc~es ;) Illaio,: V;d\ll· de nef,·I'::n.:i.1;

6.1.1..:1- - E~t,içõc., dl;"l'ot~ll('ia cüml'r.;ocn;iida en!I"" 10 k\\. i!!.
clusi\'c e 2) kW, c;«('l u:-;illt: _ 5(100 (.- in.o l:Ií I) IIC-

.". .i;;::;:i:~:;ii:::,;:.:;;::';::;:,:'~;i'j~ :~
.. ,z - .'" ,·;d,,,','.' """""[",'j,[,,, "., '''''''','"',,'" 1""'I'~~~'i'" \r." t

o~: ~ ,~.I ~." ~:1\'~31~ ~ ~;t~ ,\ ~"; ~:: 1::~~;;: •• ~;~,:~~,,~ ~ ~~ ~ \ ;~~I,,: c' ~~: I., ;::~::,':.',:;:~':'~
,i ~ I:" I' (" '''J'' i ,j" 1· ...1,' )',1 I,' .' ",; I .. ui ,\. " " , I ~ ,'Irt,' 1\,\ ,1.11.1
pul' 1 i,· ,";,~ I.' J,. c,t i t ,li ;

- ,-\.DE'IO:S-STR\Ç:\O nF. IJISPCo\"IDII.Ill,\DF. DI: RJ:,7:U:,St':-> FJ\:-\'~F:IR1.~S r(\h~::,:'{
R-\ St:R: n:IT\ D-\ 5J;:lll'.'Hl: I·OR\I\: .<

7·1 ~ Nk' ~'<l"" ,lI' ~'llri,l,ld,' ;1]II,i,) II~.' t·\."~'j'l.'l>·,· .l" ""'1 ''>:,..::...-_--.-...i.~
... ~~llfll<;,l.,; -

],I.l - QUilnó,' c' c,'~.iti11 "",:,i.,1 ,ia <'Iltid •• ,h' f c'" .!...."-~,~!J~

';1If\.::rícl· ;'\ó vn 11'1' d" C.'r1t.ll m;" i. ,11:' '·.'i.i':l.j" ral·"
" t:l:Ipl'l'cnJie:tt'nrCl c e-"t i \'l',' r,'t<1 L:t"nt" (llt"f.l·.l! j::.:!

dl"l 1'11 r I·,· ... i s r <I, nk'" :l tkl'; C">'IJ'< t í tu I j lo' ,'~" ,I i ti \ l!~ l"3

] i:;.-.çii,,' !ltê a dntll LI>' ,'ntl-.IJ.l ~m 1'\111, i,-\".'r"'I~r,\ ti;
estaçiio;

7.\,1,1 - prova dr dcp\~~itC', em b;'\Il('r: ,'U ,\ut~a

institui.çiio fin.ln'°C'ir,l, de. 11.' I~{llim,"

50t (einqucntu 1'üI" cellt<:-) d~ \',ltOI' Cor-'
rt'sp"ndcl1t" Jt> çavitillo eXI<::i.1,' r.\r,j o
empI"I;'L'ndim,'ntC';

ODSEfl'l'~ÇJ:O: SI:" <J L'lltida.,j,} p<lrti<: i r.lJ' de mld.s • de

um Edital d~v(:r'~, 'para <.:"d .. um d"1,'''. "pr,'''''lIt;'r",
Jléll do dcp~sit() de 50;': (cinqucllt<t PCI n·n~I.') do
capital. míllutil dL' .,]tL·(·ol<;.I~ dl:<l> 'IC,'"" <,:ol\.~tittlti_

vos onde conste -o il1,jmenl(' .:hl cal:it,d ~o..;i;Jl de
mdis o valcor do c",pit;;1 ~{niFlo ~1..i',\ld,' p,ll'ol c.:tda
um dos ser ... iÇl' ~ pr c t t' no i ti GS;

-#,5.1 ~ Os dOl'uméllt"s a q!ll;' ZL' I'cfeloem ""; it~n~ ~,l (' +.5
não pl'Ct iSill'ã Q s.:r a prC'sentaJ,'~ r,·] ",S ,lll'l !:'·.,9tes
qUI' tntegrllm ü '1UJ~l"C' sor:iet.ll'i,' d,J
ver; qu~' .1 <Ipl'ê'seutaç'll' d",s m<!~'~lI.'~, [CIJii ate!!
dcn,h, os itCl\~ 3.J c 3.2;

4.6 _ Todo:,; os d<-cuncntos, c,'1I1 rl.:.:cçiio dos quI' r"l1h;lI~, \." li~lad...
pr~óetcl'r.lint.da c dt>!> cO~lpr"vantc& de 11<1<:',iL>n" I i •.\,1.1". dl.'v,,
",i", SC1' firl~.:ldos, C'xp(,didol';;;'u rc'·.dhl .. J<.J.'i cm ,L,tcO II,~" 'I~

1',.l'ior.'! 60 (:>C'~:::cntil) dinr. dil ,<;ua .1/'l'e::OClll;IÇ;Q;

7.1,2 - QUitlldl' " c.apí.t.d ~.)cL.J for ínferi.':·;)o capital
minilTlL' ~xi~~iJ0 pal·i' o l'mpJ'"í"(·,ulil"(,,,ft' 01.1 for l"ll:llal
ou Stlr~·I·i.~r. Il'a" niic é'stJ.\'(",r t('tilll1,,~ntc in~ll~

7.ado" no'lm \lrQ'Ji~ta a ~U<J i ti 1 C'/!.r .. J i::aç..:i'C\ ,1t..:: a da
°t,l do início de fIUlcjQrl<.l!ll(Oflt,. da ~~~t:d'i.io;

7.1.2.1 - prQva de dep"":>'ito, em b'II1l."O 0([
in~tituil,'j>J fin,"nl:~il"il, J~, no míniMO,
$OZ (cinqul:"nt,( p.;.i cenLo') do 1Ialor r:or
rc,<;p"nJclltf> ,11' ciF.pit.-li exibido p<lr<l • '"
emf\l"('cnd imc-lltü:
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v,'i .. :

CO~TRATO SOCIAL

cr..::uSuL :'" -TS?_~·rR\

.ti ~ede e: to1'o da: Sociedade tem com:> e~dl';!re\jtlt~

cidade de Fo:rts1.eza, Estado ,dO Ceer~ na avenida ..m'te.-

CLJ:ü5UIA :rRn~!Eb.

A Soci~dade de-nomnar--se-á TEL3VISÃO CAPITAL

DE FO?TlJ.,ZZJ.. LTpA, e terá )"01' fiT'lal~dad.e a execu.~ã(\ de

serviÇOS de rad5.oditusn.o sonora e de sons e imaeent: 't,l

lev:i.são) I medJ.nnte 8.v.torl.:;a.ção do ltinistério "das Co~

ce.ç.ões no. forma da legis1a.ção vigente.

CLf.USUL}. SE.mn·;n!i_

Os objetivos cx:pressos de. Goc:tedade, de ~eor~

do'com o que precl!d.tU6. o artigo]2 do Decreto ht! 52.?9;

de' 31 de outubrO de ~963, que instituiu-,o Re:guJ..mnento

dos Serviçl:ls de :Radiod.:.f-uss-o, se:::2.o ~. di:'7ulga.ç.'5o de p'.,g

gram!lS de c~átcr edu~ativo, cultureJ., ir.for.::rati"VO tO: '!',E:

cl"e&'tivo,. promovend.o aD mesmD ~e:npc :::. 'Publicidade "o~~

-Ule~ci.a1._par.a.-a...supor-t.aç.ãO'.dOSenc~gos e· GU-B.-ne-ce&ser;re.-

e:.tpt1:nsão.

i!i'JEVfJ.!JO NOGCElRA PILHO

B:r:asile~ro, "~olteil'O, maior, CO!llere:illJ1te, re"
,;i.tlentc e domici:J,.iado na cidade de Fortaleza, Eztaõo do

Ceará, na rua Silvll. .1c.tobY, n12 15'95. Aldcota, . portador

da cédula d~ ia'entidade- Il.G nQ 5'8.112. - Bo - SSP-ÇE- e de

CPF n" 2,,"3.792.983 - 531

FRu-r:::rsco V.k(wC"~Q~L"EIBA !.!Hl.

Brasi1.r1iro, solteiro, min_or" comerciante, re-

z1àente e domiciliado na. cidade de Forta1~za, Estado do

Ceará, na rub Silva .TatahY, nl:! 1.595', Js.ldeota, portador

d~ cédula. de id~nt:idad,e RG nQ 1.~ 3'70.225 - s.5P-~ e óC'

CPF.nO ~9i'''37.883 - 00;. e

t().4- - O IHl\istro de Estad!:' diis CcmllJ\ic;lç;:;e5 pü<1l'râ ault'ri~<l.r

a junt(\o~ de document"i'\ ,1\.' prot:oc;<;!io d.15 Jlr"p~'lJenll'S c
det-erminar eeu rcctltudo.

c 011 S!~~~;:..~...~---- ~..::/ ': IiJJl 1
'~.... ~ ',,'~ Co-'

entre s!, na mc1.hor 4"

direi.to, Socied.ade Comerc:1.a1

por cota.!: de responsabilid&dt

J.imi tada,. cujo:; negócios serio

regidos Irclas c1áusu1as e con

diçoes, ri saber:

WT01ITO $!)'lJ!.::mü DrOOO DE STgm:m.

Brasileiro, casado, -ir,ulustrial., res:I.dente

domiciliado na eid~de de :ForteJ.eza, .Estado do Cet1r~. n~
rua J:une~ 'VaJ.ente, D'" 300, ll~eota~ portador d~ cédula

de :Ldentidtr.dc :RG nR l22..67Sl - SSP-G'E edo CPF de número

=v:J:SÃO CAl'lTAL DE FOll!ALEZA LTDA

h~.2 - A "C,'it,1Ç';,'dll~ pl",t"'~td:-; 11.1,' "nrl ic.lI'.; 1l<.J .;.1-l'j ~.lt\'I'!,'_

dad.' dJ Qur"rS:J, t'",It'n1i., (> EJir.,j ."~r C<lI)('('1.1"I., r,'l' in
tt're~!:e da '\JlI'.ini~tl,.I".i", m".:!idnr,' ;lt" d" ~lu.i,;tl'" .j;l.<;
C"r.lUllic<lçõc~. ll\'~ \('rr:h':> ti" nrti[':c 12 .::1.' R"~;,I1""I"nt"

dl;':i St'rvI';C'5 dc R,lJi,'tlifu~i:i('\, c;com qu~ C1'; r r,'p"Ij,'I1t I,' "

t"'!lll,lm dlrei t~ (l qU.:llqucr I'Co'101m.,);; C' "li I nl!(,1l i ;"'"~'''

10.3 - Con$tat<ada falta C'u incClrrcçiiC' 11<1 dllCI1""lltê\~~'" "\lI'

pllnha ia rro;>po"t.'l. C' Df.NTEL r"-·1t'r.j (",'I1("".i,'I' ti,,' r""::,,,
ilté 11 di.l!;';' pr,;;p<'n.'nr.' J,',lr.1 !:urri-I .•.

10.3.1 - l1C's E:;t,ld,,~ ,j" ,\m8:"'II<1!':, .\cr,·. r,'l"~, ~~:.•• (,i~ni<l

e llC'S Tcrrif~riN;' .1.:- '\l'<lpá <' L~0r,\im"\, ,1
c;ão dll~ c.:qdt,lis 0':<1; citado,; E ... t,I.'.\"'" ,.. pri1~"

.;Cldcl·;Í ser de .l;;é 30 diar" .1 cl'ih~ric" .j,-,
DENTEL.

SEGIJNVf<.: 11) prova dI: depór.,tto, el~ bane" "u "utrn
institu.içã" fin.<lnccil".:l, d~, no míni
mo, 50'~ (dnquc-nt<l '-rOl' (",:,",0) do "a
lor co"n"espondcntc ao cari't"l c~igj.

do pil"ra o 11,",,0 ·~mpl>e!"nJLr.H'ntt):

b} dcmonstN-;ão d.e disp<,ilibilidadl: de

cr~dito bancário ou de gar~ntia de
financiamcntu., ·fcitíJ. <ItrilVQ1S de doe!!
IIlCnto5 fornecidos pclns ins t ituJ ç;;e~

próprii1"s .ou.de 'IJnanciar.lcnto concedi
do pl':lo fabrican"to dos equipamentos,
de forDl~ a compJ.ctar ? valor do co.P2:
r .. l ""'uciof1<ldo no 5ubjf,cm ~ntcrio,,=,

Até ar.in,ir, no ltlíni 11I0 , o totill do
cnpit;,.l exigido', paril o cl'lpn~cn.jim.C'n

to,;

7.3 - Scndo a proponente una fllnd;,ç.3o, ('xc<:,utilntl.' d,.. sCl'viço do
rildiotiifll:>ã o (lU não l 11 c .... mpl·.)Vaçào cios 1"('CUI"$~''i PC'dcr:l
ser fcita de uma da:> sr.guint..~:'i- millle~ra~:

rnI:1f.1F1.\: li) prova<1c dcr';sitl'l, cm b,l11CO" O\.l r;lutra insfi-

(~: ;ii:;;;';;~:;~;:;~~~:~;r~~~i:~B~
(J ~':~~: ,:~~ I:~; ~;; I~: l'~:~:~::, ;jl ~ ":~:~",I~" t. ,~,~~: 'jl ~::; I~:: ::~.~: ':

,'U i1rl'a':~~ J~ ~'tltr"t\ nwh':< 'lU(" .i~m>'II:.tP'tll a
';"{l.tpl'·I1\,",tllol..;,i0 ,J." \ü 1"1' t,'t:11 J" ,,·,t.pi 1 ,\l \""-1
!:. J.-\(" pU I';] " ~'mpl""'tI,1 i.1II,'lIt.',

.:5r;l~I':\1),\: ""','a ,h, ,-I,'p,;:;it~'. ,'til \>ollh'" "\1 ,'un-il III~tj

tuteii,.. fin,llh'~il',1. ,1" ' .... tnl dI' \',11,,1' (","I'e~

r'>nJ-.:-nto:' il~ (:1l'it,ll ,';'dgid,' ThH,' ~ "nlf'feClt

dhl.;'ntt<.

7.4 - ~;mf~:~:~~~:;~I:I:n~:: :: :;~~:~~l1~;~·;i:~:i:'l~~~~~~~~:::'~,.s:~
.t.~llt'r;;lt<ldor, ~'e>I; pl'a~c Sllperí.:lr.;l 10 Lie:.' Iln0S:

~~:~~ n~;'i~~;;~:~ ;"~.n~:.,~:~~~~ ~~ ..~n :~
lIIinim-.l 50:; (cil1ct'h'lItil t'(ll" ~"I1I,\) oi"

V<11C'1' c<:o'Tl.'sr.'n,i<.lnt..' .h' "'lpit~l exi
eídr- pal'l'! 1\0\" ~1II1'l'e"lhlitr',~l1t,':

b) minu t a de 11 I t f'fa o;iiu Jt'S a t.:'~ rt)nst.l
tuti ... os P'U'.l ~ll'\'a<;':;,' ,oh, ':,lpit<ll r.o.
einl, a !;.~r aum('ntildfl d,' In,1 i S t) ,",1--"
10r necc'ssáril:' ral'''·'' IH'\'';' ,·r.lpr~'cnd.:!..

mcgto, n: qu.'l],const: '111l' <l sua int~

grali:<ItilCo total so.:l"f1 "f~tb'~dl1 "'-te

;u~~~~nI~:~:.~t~~P~:~a~.i'~I;itj"'J'l • cm

9.1 - P~ir<l("feito dQ prccnchiment<:, dC"'itcns 7 (! .$ de' \nel(O r,
e~n5tallte d'o ill:ln <llIterior', 'a rn:'r,'n<:'nt(!~

con~ldcrialldo o ,i ntcreS5C lIaci"nal Q a fil1.l1 ida.lc ,..;1 li"" ti.
va c c.u1tural do servlçl> d,l: r~di('diru~~od"\'l:r,;' c'l.,bLlncr
seus progl'.:tmas informaliv"s, cdllcati"vo~ (e> ao \"ivo). bOIfl
como a publicidade comcrcial e (l ~crvlço n\,tici,,~o. dt;!
.rorl~a a c(lntl'ibldr para o tic1icn';'olvimcntp da ~ilç;iQ. ,Itl"il
v~s do ap<:,rfciç.oilm';nto i.lltceril1 do homem br<lsilC'i."o,
observ.lndo, entre outro's, '05 seguintes crlt';ri(l'i:

9.1.1 _ PI'CfCl"~"ncia a tNlaS, "'-llc;~I'CS c jl1t~rpj'ctcS IlJclo~
n<1i5, a fim' dI." incentivar il criatividadl.l do homem
brasileiro e o dCSCllvol'llrncnto di's l)'mpl'esas: produ
tOl',1S n<:lc1011'lis, com it conscqu('l1tc- <Impliaçiio d;
!~erc.J(lo dl." tl';ll"l1llo li~<Jd" iI t.l,d.l;;' ;,~, "ti'<'Ic1,lJes

ilj·tistictlS;

9.1.2 _ l'CSrdtc< ;s difc'rcnci,lç;e~ rl:';íOIl<lí\i 'da cult.ul'il
hr'lsilcir"il, ~;n,('ut'lIlJp r(\l,l(:i(ln~-]<ls em ';l.'U pro-

".1 ..1 :':,:,,:,:~:::~:••~,. ,·I,·",d" "",jJ" ",;co,~:.,,~~}~
1ií~'<': ~, OP.,FZA, r:

0.1.4 _ (idl;"dj~niJ;!,l" .1,. infc'~m"ç;l.; ••, ~'t'~l'I-.;,i"~I"I~ .• "

~~:~~ i ~ j :,:I.:~~:.çt ~;:~4 ~~~ I;: ~~ ~1'~~c':5~1~ ~~i"~:~;:

7·~.:: - ~I~~l~~ ::~:;f~;"~a~.~'l',~'l,~nl;:~::"~~'~ d"fL,~~:~II'III~~~
umfl dilS <>pç(;c,; ~~aih' indi.:[,,'1.1:;):

7.1.2.Z _ dt'ml'l1stl'.It;"ào do;- dij.,r<:>nibiJid.ld.- dc' cre_
dito b'lIlC~rio ou ,I" g,'I;ll1'!"l.l de ,fin.1n-

~~;~:: ~ ~~~ f;~ ~: .,;,1 ~~: ~ ~: \l i~ ~ C•• ~ d "~ ~~~~; tr~ ~~ ~
ou r.I c fi nill"lf i .1I1\~1l1.1' C o n (l'c! j d.) fi'" .l.~ fa-

1.oricallto:- d,._" ~'luil';lJ~['r)tl'~, .I" form.l ri

Cl'MI'] ('t<ll' " \',-11"1' de' c;,~j~1!~ rH'lH"i"n.1l1~

nc) "u1JiIO:O'.1 'lllt,'ri.l'I'" a~ L' <lllll~;,.~I'~.,,~1.0 m2:.
11

~'0'~C,\,"""" ",,,,.01 ,I,' ""''''''. "',,"";', \"

,-~~:". :~~~~~~:~:::::::<:::;::~'~,~:::'S~~~-~,~~~
~ ;:~. r.~ ~;~ lJ. i ,~llll-f~-~ I' _~~' :: ~ ~ ~ .,;:: l'~" ,:., ,~,;: I ::;; " ,~. " f I ••1,1 •• ,.

:::;:~t:::~~;~:';: ;:,:~~~;i;:::i:::::.;' :::,';,::;:' "::::;~ ::::::::i~
r(l'l.

8.1 - :o. \,l\t.idadc Jcvcr~ al'r~:;cnt;'H', ~\\\ ~"mplclllcl\t;\... ~,,· à ~u.\ rl'~

posta, (I quadl'O (\nex" \'), rara O~ fins d~l$ .ilI1n<'o15 ~, !'
c. d, ~ c f de> § l~ do artis," 1(1. de> R~·g~l],llh'l1t.." d,'); Scr

7-iÇ~:> dc R:iHe-difusàeo. c,'m a" rc,jo1çãv ..rue )Ih' foi J.hi.i re
I" Dccrct.t) nO< 91.837, de 25 de outu\)ro de lOS).

B _ QL\PR.O i:i)~rLE~E~tAR À PROPOSTA

9 - PIlOORMI-\Ç.\O
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nio Sales, nt:! 27SS, Aldeota. podenao abr1:r e i'echar a'"'

gênc1as. sucursds e escritórios err: qualquer pontó do

território :lac:ic!'ln.l, sC::lpr" que :assfm corrvi".er, r:.ão ten..:.

do' filiai:; pr.escnb::l~nte~

IDi~~tA1JtJ\ ;-l1A~,7'Á

A SOC:ieda1e é co!,s ti tuida para M vil;ê~

por prazo l.ndetermi,nado e suas ativid'ades terão imolo

a partir de 08 de setembro de 1988. Se necessário fo:, a

sua di.tsoluçãl'>, serão observados os dispas1tivos da Lei.

~luSULÀ oun",,';

AJ; cota~_!'.~I';:e~~!?-.!.~~y'as _ç).Q. c-e::;i tal ,so.c;!. a'l.s'à:"

_~!HLlJenãvei~. e. incaucionáveis. direta. ou ir.d1r-etlmlente.

p. eBt!'E1l2g~i_2'_l?~_.~_,:!.p'e~s~as: ,ju:r!à.ices. dependendo quEl-

•q~..sr_4~~;:!!g_jj.ç .c0I!_:tr5.~u;tl.,._e.;:sic:r CO:::lC ,t!'ansferê.nc:ia· de

S~_.9_~_ltr_~~_;_~~~,.;?,~,!lç~'L.~l1:i!':is:tér.~r;..da~ .Cornmic,n

.cõr:s.

CL.luSUL< SEXTA

A Socicõ,àde cc: obrig'l a. obser'i&r~. CO!!'l o rigor

.nlClcc~sário, as Lc1~, Decretos, I1ef1.llelf,cntos, l'ortaI'laSI
en~im, toao e. qUalquer ato emenedo do, Ministério da.s C,g

municações e ou de seus orgãos ~ubordi.:nc.dos, ngentc ou

e. vigirt refer.mte e 1egislaçâo (i(;' raõ.:.o::i1rusão.

ÇL.(Us:7LA ,D~CrF)_ PFJl8JRA

A ;esponsabilidade dos sóclcs é limi te.da a im
portânc:"a "do· ec.:p:i.te:t social, consoante o qUE:! deternti.ne 11

legislação cn; vigor.

CL!'tiSOLA btçn~A SEGr:1mA

A.s cotas do c~:p1tal. sDcial sãó :i.nc1j:tis:r.'Vei.s~

rel.a.ç-ão à Socieàa~c, qQC para eadi '1,.1.ma nela.s só reconh~

oe um Il'l'Opx:ietári,o.

ÇI.;u:mu ~cmA TSRCEIM
Os· adID,inistrad.ores da E!Oo.i.€!dade serp.o bras1

l.~T'ôs.-!!..a~,?~_s.!J_~_;l~y.er;tidura·~o Cal"8.~ somente .poderá

o~orr~r apl:s haverem s~<!..~~prS'.!'i3-Ê~z_ relI? Mi_nistério da:;

~c:_açõe~.

CLluS'"JLh D~Cn:A. n~ARl"A.

.A. Sociodade seri. a.~strad1í. pelos sõ~ics~

m.J*PQ_!!.o9~~_FI~O.eJ~'JWmlpCO HN.mO JWGUEIP.A ln~t

os quús farão U!;O da' 1'i:r-ma jud::.cieJ. .ou e7..tr~-judicia1

mente, podendo delegar poderes cspeci~s cu totais à
tercei.ros, através de proc.m-aç-ôes e meilia."'lte autori.za

ção do Hinl.stéric da.s Co::m.<.niCE,çôes.

P!JF.Á';"'RA..T<'C l1!;lCO

(I "c'so de. fiTma re1Ds .sócios, nc~ termo:: de

TOTAL ~ ••••••310.000 31.000.000,00

:t'ro':1'.I» '\\l-;'I~,';",•. ,,\-0)'<:>
Televisão CapitnJ de Fo:rtaleza Ltde.

g._~C:SUL' reCn:a SEXT]>,

Os sóci.cs terão como :r-etl'.:ne-ração, t;luantie.. fi ..

x~::. em comum, até os limites d~s d0.dUÇ:õcs fisc:ai.s pre

vie: taS na lee:islliç-ão cio Imposto d~ :Renêa e que ne:ão l~

·,v:·i;.~!'::.s à eonta de despesas gerais.
[;,Lt'JSULA m1ÇIMA .troV.

O uso de. denominação soci82. nos te'I'lrOS da

C1:p.su1a, Décima. QUarta deste instrumento, é veda.do em

f'1anç.e.s, avais e c-~tros atos de 1"avores estranhe>s aos:in

~resse~ da Sociedade, f'ioar.do o Diretor, na bip6te:s:e d:!

1~raçio de.sta. r:;lá;u.sulD, pesso!1lJilcnte responsável 'Pelos

âtoG' praticados.

g!USULA lltcn·:A OITAVA

As c0:tas soe:l.~s não podex-ão. ser Cedidas'

terceiros estrar.hoSõ'à Soe1ed.n.de, sem O" -consentimento ez:

presso' doer demaiS" sóc:'C& e d~ pr&v1e. autcriznçno do !{i

ni~'tério das co~eaç-ões. nOt:: termos da C~áus:ula Quin

tt. ~:;'I pre::ente Contrato Soci.Ll.~ Para isso, o sóc:it: re

Ur~'"1tp deveré. ·corr.llnicor .a S·U.El. Tê"solução.à '.;>il;..q(i~~:m=

~ra=o nunca ~feri(\r 8. 60 (sessenta) dillS. ,'i.. 1~~'q1 :!"
\~~

tlTentuú:i.dade os 8ócie-s remlUle!:eentcs terão ' :r,"' e.

preferencia na: aqu:isiçio das cotas do c~l:ic r~Urnnte,(~
r . .fel \

tAlUGRAFO rtpço ~~

No caso de ma.is de um sóc!c manifestar inte

reese Eilt adquirir as cota.s do s5c1c retir-antet a aqui ...

u1çiD será teita por e1es na proporç.ão dir{:~ da. qu.m'"

t1dade das cotas que já possuem.

.CLÁUSULA Wc!l-~l UO!~A

. :Falecendo um dos sócios ou se tornando inter

di to. a .Sooiedad~ não se di.ssOJ.vernJ prDsseguindo co~

os remanescentes. ee.bendo ao!; herdeiros 'de' sócic .fa.1~c1

do ou intcrdi-to, o- cl:!;pital e 1,?-cros ~pura?-os no Último'

bnl.nnço aprovado ou em novo be.lan~o e~Jleci&J.rnent.e 1ev&.n

tado se ocorri.do o f'~ecitr'Le!1t':l- ou interd1.çào .de!,ois de
06 (seis) meses da dE'."n. de aprovação ,do Bnlan;o 1..nuo1 ..

I\C3!lUt" deste e.rtieo, na r~,;ãG- de: .~'O~~~, Jlo~er~ ser

~ _;....... -;::: isolndo cu conjwrt..ãif.5nte co::,. o::ou;?9só t.cif\~~.-~:r.r

c:...:...:..=:'V1J.lllcn.te I,';:U-Q. os neGócios da ·pr·óprla. Socie ;'tt,~~s~ '~,

~-.lZ!t.

~5:"·
Os DirE.'tores, qUW1do no uso dos poderes que

1...:':'õ:-!: são conf'eridos por este instr1,.W\entQ, assinarão:

COTASsoaro ... ÇOXIST~~

E!IEVALbo NOGUEIRA FILB'O 80.6:)0 8.060.000,00

FRANCIscO HAGNO r~OGrr.::lRA. LDUL 8D.60L\ 8.060.000,00

IJIX01,IO EDUL'lDO D:OOC DE SI~m:IRA.1~8.80C 1~.8eo.QOO;OO

OL!.l!:T.:r.;. r:c!!:,~~, ~\...:A"' ...... ~~ .. .{) t'''' u ' .. \I~, ~
O Capitr>1 SoclO:t é d.'6"(lfé~Q ~,t!Bi-trL

tn. e \1Jn milhões de crazad;S1, r~presentl1d.o po:, '''::~Q9.~
(trezentos e dez llê.l) c.~t.as. no.,,:alor: ~e _C--Zt..~oQ.,OO (aCla

oruzados) Ollr1n .uma,. subscri tas pelos sócios da ·forma r;p:e

te segue:

llTE:VALDO I:OGDEIP..I l'IL!IO ".030.000,00

FSA..TVe'!SC'O l-'..Am:o lW3~IRA Ln~ 4.03O.0DO,OO

A=~rON"t() ::OOA'?.DO DTO::" DE: S:!"Orr3TR-' " 7.440.000.00,

TC'~.'JJ, , 15.500.000 r OO

De acorde COl:< o artigo ,2.p tt.1n tÜJetl da Decre

to n~ 3.708, de lO d~ Jandro de 1919,. oada. cotista se

respon.;Jab1liZ!!. pela total1dade do ca1?i tal sociaJ....

ÇL,~USt':..A WCn.:A

A :l11tefZrallzaci~:ó do capi te1 sDeill~ lIer~. etctJ.

.,.ada pelos 'ócios cc moclie corrente nao1onaJ. t a sab~r:

A Sociedade não poderá ex(;ccutar serviços, nc:::;

deter concessiío ou. perlIt.·ssâo. de radiodifusão sonor~ r::::.

geral no rÚ$, eJ.é::::; dc,s ~imitcs i'iXMoS. pela leb'isla:;ão

pertinente-.

b) ~~C!f.~ _(ci r.Qu('nt.~:~. ec'niC);' ~~;íP~/Cz.Q{5.. ·~ ~G:~lif9I~...
(q'l.:.ir.ze mi1.hõe~ ~ qtri.nlH:onton til cruzndor.), e JYJ'it..i
grLÜi:r.aç-ão tottÜ. do ce,pi'tal sociaJ.,. pa..date. erc. ~~(,.~
Ili.~têr_1s)_4.a§_ C9~rdcações publicar o lato de ,outor&E. da

con~~~ip .q~.. pe]:':d..ssão. no_.Diár:J,o..Oricifil._dILU..Di.iQt :~

e&te tor Jl~r:..e-riAc>.'.e!t, tJ.om~_da Sociedade.

..}.~ (cinqüenta ~or cento). pu J:eji!L, Cz$: 1,.;tJO.OOOPO

tqUinze milhões· e·qu1nhen~Il:.1ldlcruzarias), _n..!...~_",to.

d~ .~gui#e form;:r.:

S6CT Q COTISTA C~..t

A Sc.cif,:dacle ZE: cm:riprot,ete e rnar,t~r erro seu. G.'U~

_~....1:ullciOllá.l';l.Q~..-d-f'..i-iJ)o----õ:t::-doi~~e '-1=.. c.~;'

leiros natos~
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Os ha.ve:res apurados, proporciçmd.l!I as. CO~~~ socia::.s do·

.ócio 'falecido, ou interdi to, serão pagos em ZCl (Vinte)

parcelas mensais, 1.~a1s e sucessivas; de!endo E. prime~,:

ra ser paga 06 (s-eisJ meses &I1Ó!; a. d:;:ta de ~p~Qvação .m

çi1:-ados haveres •. Se entretnn~.2.I.dq;e,ítlI'C!D OlI hc:r.do~çsl

do s6010 falecido OIJ 1ntcrdito c.cnj;inu3r a sociedarle, e

con: isso, coneord~ém O~ deItais sócicsj. 'os lI!e-smos pode

rão '911' a .1ntcgrnr c quadro spclEl, d2sde que seus no

~E sejnm aprovados ~e1.o Y.in1.stério d~S COr:iU.."Úc~ções..

m,~S!lL~ VI!ÉSI%

Os J.uoros a~lU'adoS em bnlimçó. gerlll m1u:ü.~ s~

rio 'd{-stl'ibl:.ie.tos entre os só::1cs proporcior.uulllcnte :lO

número -dI'! cotM de QU~. sêo d('~~ntcres; depeis de deduz.;' .
de,' ;::-el1Jr.inn!'6e:lte!1 ~ imJ'lcrt5:ncia eqUi:";~~ ~~ ~.,(

(eineo po:" centC'>' dos lUér~s liquidos 'p~ra a con~
-;lo de um r~dC\ d~ ,re$t!:n'l!. l.cce.1 até 'que! atinja a ilr.po,:

~Q1" de 20% (~nte pdr cent.o) do cllpitei soeiaJ..~

QL!uS:;Lh VI(ÉS:riU rnnmnu ~

.1'. 31 de dezembro de oada ano, l.evant.e.r-se-l Ui:

baJ.anço c~r2J. tm1eJ. daI': at1T.1dade-a da l'tllFresa. O balan

ço ler&1 anu&l. 'lnará. u- assinaturas de tDC10s OI ..ócio.

• aer& &ComPanhaao do extrato de eont« ~e lucros e p.r

d....

CÚ1JStJ!:.A y:rGt§n~h S&G1JND;\

s~ acusadõ~ t'orem preju!zo:s, os llleslIlos. serão

cobertos, co~ n~"'a :1:nte,gra1.i:laçê:o do cap:!. tal l!loetü, em'

partes propClrcionD.it: n.o número de cotas. d'e c:,d~ .sócio,

ccm:pre em moeda corrente. naciQnnJ., nos ~rmos d~ e:1.~u~

sula nona. dest~ i.nstrUJl).ento.

",,~JLilt~..cl

.:)1 J.
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zo :- --"\í~i'L.f~~é;i~~:.y~t;.(.;;-":{~éi~f":'~'::~~:~Sl.;;:J.;:":'i;:r:.--
CPli n' 356.993.793 - 'JJ.

1 ... mANS;qsSqs PRlNCUAL

1.1 .. rabricnntes LYS B1.et:rarde. l.tda .

1.2 - l;1.po' oi"" _.le, .l.V-1XlI-1l .6clJ.co ois:318l>

2 ..,: U.g!SH!SSOR MmLIAR

2.1 - 1'abr1cante: LYS Eletronic l.td.â

2.2 - tipo e/ou ""delo• .i.V-llW-1l .ÓilJ.go 01531S'>

3.1 - .fabricante: B,radl••t S• .&.

3.2 - tipo elou JOOdelO' CS-T'/Y-Z "ÓilJ.g. 019<-/68 '

7ortaleza(C!:) t' 09 de .!lotel2lbro .dl' 1988.

~w-,;.'I%>
J:~""aldc l.J'ogueira .J!ilho.

D1:retor

r. ~ ..-:L...',-'-
Francisco lt~ :N'oeue1ra Lima

Diretor

CLI;T;lSfJ!.A. ,v;~qp;\ ~IRA

A ,pz::rt.i.r do instm:te em. que a. Socieda.de seja

c~ncçsslonÉri2. ou ~erId.ssionúiade quüquer modüidade

de :Ierv.içe de r2.d.iodi:r'J,são~ nenh1.tDa aJ.teraç:ào poc1srá

ser :e:Lta neste con~at~z' S~:I;: .»r.év1•. autQ;:".1zBçÃO dD..l!:t.-

n1stél'Áo du Comunieações..

çr..&uSQLfl. 'ngtsn:A OUAB....b

Fica ele1to o ro:ro d~ sede da S6ciedade., caI:

r.,minci'a a qualqut'l' outro por lDJiS pri'T.1.1e-&iado que n:~

,1-~) pua a so1.uçio de qUâquer disndio que ev~nttla.b~n

te TeMe. a s1.1!'b'1r tmtre 2S pertes contratL~tes.

cIi$rr51,YT Á nGtsn:,j otnnti ,\.~~_ \I •

."'-~/ "~."fI'./ ,\,"~'.J.A:: om-hsões ou duvidas que·~ se..~.

das 5o~rt' o l:tI'esente· contra;o; :ier~o' Siuprld:is ou. re.,sol'"

ndu oor.i bue no Decreto nO: 3.7J8, de 10 de jane1'%'O óe

1919, - e noutrA' disPosições· lecais que lhes Torem ·apl1...

.!: por se .cbar~1I1 em perte::i, to acordO, .em

'tudl) quant.o neste 1.nstrumento llarUcular

t01 J.uTrado, obrigam.-se a cumprir o pre

sente contrato; usinando-o ns pr••eDç:&

. du testemunha. ab~xo, em três f1xem~a....

res d. igual tecr _. !O1'll&1 coa a pM-e1

rac vi. de&t.1na4a a registro e arqm'T"-.n .

to na .:Junta. .Coaerc1a1 do CtarL

Forta1eJldCZ), 06 (le ,etembro de ::L98e•.

?!M:)'N\~ 'fà~~:....> .'ffltp .
Bte...eJAo Hogneira Filho. .,

\" ........ L,__

~.

4ntpnio Eduardo :Piogo de Siquei~ ..

Ao T.len.sio Cap1tlll de Fortaleza Ltda. por aeul

r~pr.se~t&ntea legai. adiante t'1n1-adoB t •• aOllli-'~Ol:Ieb, euo Tenha

a 1ft' contMlpJ.ada coa a coneento 40 canal 22 de te1tY1são Itll: 'tJ!7

para J'ortaleza, :Estado do Cocoâ, objeto do El,Utal ti' 210/88, P\lOU

aadO DO DJ.t:no OUc1 al da Un:1io do lUa 1~.0?19B8. & elaborar lIua

proir..... lntor..Uyoa, .dueat1yoa. bHI ecmo a publlcida~e ee.er

.alaI .•.0 ••mr;o nQUc1oso, de t'Ortl& .. contr1.bu1:r lIU'a o d••enT01"1
Sinto, nodcnll, O~I do o:porro19,,_nto 1nto."ol d1> _'bral1

1411"0. ob..rrandO, entr. outro... 08 atl'Ulnte. or1~no.'

1 - pr4:r.renêl... t.ú, :llDtore•• P1'OI!'''. n.êloo.s._,., • n. d. -IJl

cent1TU' .. cr1at1'Y1d.~e "do bem. braail.1ro • p d••*rtI'O.1~t:()4~

'Mprfl.U· produto1'al· nao1on&1.) co. & cem.q,uente a.pl1àgio do tlotM&

do da trabalho 11,&40 a tcdu u at1'114ad•• U'tlltlcuJ

2 - rllpdto U d1torono1"'l~. rl&i.noi. di ~u1_1 brao1le1r.. Pl'.2

eu:raDd.o ·nlac1oná...lu .. ·,eu prÓprl.o Çonte%tOl

lo - Ndld1p14ldl d. 1nror&oglo. ob••...-Inc1., na PUb11ddad.. iIIl

prino!p1oio 'tiéo.11l4l;.~n.éve1. à protoç" 40,l'II"1>l1eo • 'de eOJl""ll.
dorj

~~"I'TIZ' coa·o rl.lor drddO.. a. nortIu cont1d.. novUlo 67 do.

'hcreto nt ~2..795'. de- 31.4. out.ubl'o d. 1963, • noar:t110 ?1 do ])e•

• »I~...1e1 ,;. 236; de 28 de .r...re1ro dt 1967, Inl'1Il, toei•• quoltl
c!1spos1çiD J:esü "1~e1pl:1nM.or.. dD.! tll:m.~O"· der~r~ h:',

. ..~~

....a ,.~O, eM1dvelllO. todo. OI DO.~•. ••tor- !

-':=01, no letido de ~.r uma ·procramação rioa la conte\140 .••e."
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U'fO. cultural • 1~f'ormatiYol eontdbu1n~o d. "ft:b.ntira .rie&; Q:a. tt'l:

a.çãc> do bOll1vo brasl1dro •• conu~uentct&N;b', p-xa o .nlrL'\d.e!~

tG .. noua }lbna.

~~~~u
JetnlJ"lSO trocue1ra J1.lhQ

»:s.ntor

~. --,_.-,,-,~..
bancbe6 J(~n.o lfocõt1ra" L11:1&

1>1......

PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N- 32, DE 1989
(Do Sr. Michel Temer)

Dá nova redação ao inciso VI do art. 29 da Consti
tuição Federal.

(Imprima-se.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 29. . .

VI- inviolabilidade dos vereadores por suas opi
niões, palavras e votos no exercício do mandato em
matéria referente aO seu município.

Justificação

A inviolabilidade por opinião, palavras e votos sem
pre foi prerrogativa asseguradaaos parlamentares fede-
rais e estaduais. .

Aos vereadores não se conferia tal direito. Muitos
sustentavam que a Câmara Municipal não era nem mes
mo Poder, mas "órgão". Daí por que não se atribuía
inviolabilidade aos vereadores.

A Constituição atual enaltece o município no con
certo federativo e, bem por isso, consignou, no inciso
VI do art. 29 ,a "inviolabilidade dos vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
na circunscrição do município".

Significa: se o vereador estiver a dez quilômetros
do seu município; se estiver sendo entrevistado por uma
emissora ou jornal regional fora do seu município; se
estiver em um congresso de municípios, nada poderá
declarar referentemente aos problemas de sua locali
dade.

Não é possível que um vereador interpelado em muni
cípio vizinho sobre assunto de interesse de sua cidade
venha a se tornar passível de punição ao expor seu
pensamento.

Nem é possível, por exemplo, que o vereador que
tenha se dirigido ao Palácio do Governo, na capital,
para discutir questões locais, nada possa declarar a pro
pósito de seu município.

A persistir tal restrição, eliminem-se os congressos
. de municípios; forum de debate de assuntos comunais,
.onde ôS edis levantam e discutem, com ênfase, os pro
blemas locais. Ficariam, induvidosamcnte, amedron
tados ante a ameaça de punição.

A função do vereador, membro do Poder Legislativo
Municipal, é eminentemente fiscalizadora. Não se pode
circunscrever sua voz aos limites territoriais do muni
cípio, mas sim aos limites jurídicos do município.

Por isso mesmo propomos esta emenda à Consti
tuição que circunscreve a sua inviolabilidade às questões
referentes ao seu município, sem circunscrevê-Ia ao seu
âmbito territorial.

Sala das Sessões, . - Michel Temer.

Jacy Scanagatta - Nélson Seixas - Eduardo Moreira
_ Paulo Almada - Hélio Rosas - Paulo Paim 
José Luiz de Sá - Eraldo Trindade - Jayme Paliarin
_ Manoel Castro - Chagas Duarte - Messias Soares
_ Roberto Torres - Rospide Netto - Antônio Britto
_ Alcides Lima - Ubiratan Spinelli - Israel Pinheiro
_ Aris'tides Cunha - Saro.!r Achôa - Carlos ·Virgilio
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- Artur da Távola - Uldurieo Pinto - Nyder Barbosa
- Virgildãsio de Senna - Paulo Roberto - Pedro
Ceolin - Dálton Canabrava - Márcia Cibilis Viana
- Ernani Boldrim - Sérgio Brito - Francisco Sales
- Milton Barbosa - Agassiz Almeida - Moisés Ave-
lino - Alziro Gomes - Francisco Amaral- Lurdinha
Savignon - Asdrúbal Bentes - Manoel Mota - Ernes
to Gradella - Koyu Iha - Fábio Feldmann - Vladimir
Palmeira - João Maia - Francisco Dornelles - Raul
Belém - Percival Muniz - Rubem Branquinho 
José Teixeira - Eduardo Siqueira Campos - Arnaldo
Martins - José Viana - Neuto de Conto - Tidei
de Lima - Assis Canuto - Felipe Mendes - Ney
Lopes - Eurico Ribeiro - França Teixeira - Darcy
Deitos - José Jorge - Mello Reis - Moyses Pimentel
- Vinícius Cansanção - Costa Ferreira - Manuel
Domingos - Paulo Marques - Agripino de Oliveira
Lima - Osmar Leitão - Ronaldo Cézar Coelho 
Lúcia Vânia - Aloysio Chaves - Arnaldo Moraes
- Sigmaringa Seixas - Firmo de Castro - José Luiz
Maia - Harlan Gadelha - Carlos Vinagre - Amaury
Müller - José Melo - Nélson Aguiar - Maurílio
Ferreira Lima - Salatiel Carvalho - Miraldo Gomes
- Ervin Bonkosky - Edmundo Galdino - Ézio Fer
reira - Marcelo Cordeiro - Enoe Vieira - Gabriel
Guerreiro - Ronaldo Carvalho - Genésio Bernardino
- José Gomes - Paulo Sidnei - Augusto Carvalho
- Marcos Lima - Maluly Netto - Albérico Filho
- Acival Gomes - Sandra Cavalcanti - Arnold fiora-
vante - José Carlos Grecco - Jairo Azi - Oscar
Corrêa - Alércio Dias - Osvaldo Sobrinho - Cláudio
Ávila - Cleonâncio Fonseca - Santinho Furtado' 
Sérgio Carvalho - Maurício Fruet - Jayme Campos
- Leonel Júlio - Ruy Nedel - Marcos Formiga 
Tito Costa - Robcrto Jefferson - José Geraldo 
Raimundo Rezende - Irma Passoni - Lídice da Mata
- Nilson Gibson - Valmir Campelo - Robcrto Brant
- Haroldo Lima - Edmilson Valentim - Bete Men-
des - Adhemar de Barros Filho - Denisar Arneiro
- Rita Camata - Luís Eduardo - Maguito Vilela
- Geraldo Campos - Délio Braz - Antônio de Jesus
- PIÚlio Martins - Del Bosco Amaral - Orlando
Bezerra - Oswaldo Lima Filho - Raul Ferraz - José
Tavares - Gérson Peres - Nestor Duarte - Jorge
Leite - Saulo Queiroz - Jofran Frejat - Francisco
Küster - Simão Sessim - Sadie Hauache - Domingos
Juvenil - Doutel de Andrade - Daso Coimbra 
Lúcio Alcântara - Mauricio Nasser - Geovani Borges
- Mário de. Oliveira - José Carlos Sabóia - Jairo
Carneiro .- Leopoldo Souza - Iturival Nascimento
- Osvaldo Bender - Virgílio Guimarães - Paes Lan
dim - Carlos Mosconi.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
...........................; .

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Ar!. 29. O Municipio reger-se-á por lei orgânica
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Consti
tuição do Respectivo Estado e os seguintes preceitos:

........................................................................
VI - inviolabilidade dos vereadores por suas oui

niões palavras e votos no exercício do mandato e 'na
circunscrição do Município;
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PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO N9 43-A, DE 1989

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)
MENSAGEM. N' 293;87

Aprova UlI te:>rtCl5 4,u Convcn<:lks 1'\'<$ llS e 1.61 • re
jl!!:!to... de n'1 1<13, da Orq,u'lh:açio I!'Itet"n.llcftll\Il1 d<:l

tr.b.llnol tlmdo p;l["flcer. d"" Combsii('> de CanlltitlJi_

l;iD • Justiça e Il.edd~ão, pela COll.!ltttm=ional t-dilde ,

IUrldicLdaa~ e ~';~1c:a lt!q,llllatLva.

fPROJ'ETO-.oe'OECIlliTO LECISLATIVO N<;,I J3, d~ 1989.

çufr *~ ref0rlli! o p./lrfrcl'!d.

o CONGRl;sSO H1I.CION"J. decreta:

Art. lq _ São <l.pro<.f",dll.s ".S .!lqulntes Con<.f"'o,.Ú<'!••dotil,_

efn pela Ol:g'an1zaçâo tnterl'\ac1olloal do Trabalho;

t _ COn<.fIHH;io n'? 13S, a!':lotada durante & ~5f. 5esli&o em

1981, c:oncern.nbl! ./I -i'roter;io de l'!eprl!5ilnt./lnt.e:. dI! Trab<lllh:'~

dores·,

1:1 _ cl)nvenc.io n<;' 161, adotadll durllnte li 71' r;QJlJl;50, elll

19S5, eoncernente .. ·$~rviÇ05 d. Saúde do Tr.balho·.

Art • .:IV' - t Uj~ltaàa " C'onveon!;ão n9 1't3. 'adotada pela
. Crganiõlilçâo !nt"rnilcicn.ll d? Tri!lblllho durante oi 60f 5~.s50,elJl;

19:75, c::an~rnent.e .. ·!'tLqraç5es Abusivas _ T:r;abalh",d()rp5 H1

"Irantell - I'rClIllOJ:a:6 de 19ualàadt< C1~ Trat"ll\"'nto'.

Art.. :17 - f's:te Decreto Lcqi!llat1vo entra em 'Vigor
dJlt .... 11t! ;sua'publ!c",r;iD.

'Sal... dlr Ctlf:lln:io. em 06 de abril r:!c 1989

Deputado ~~l~~~R
• tll!lilltor

-.-I:LATOllIO

~ • ~oI'! ti<'!t.eru>rD de 19"67 ti .l'restdenu da Repúbliea

.nco'l1ll1nhou .. prellentll.' l'lefl:SAqe/ll n~ '293 ao Congres.:a N.c1.on~l 5ub

IlUill:i!'n<\o" i apt"ee.1aç.io parlMlenl:.ar I) t",xt.o d..:s reguintl!:$i Convenlõ'â.s

""dot"d"s _ distint.as rell'r;Qes da Conferinc!," l'nternJlc!on.o!Ii
1'l"il.b,'llho~ • sab~r;

1<;,1' o:lur-.nt<!' • Sh. Seu';o, tJI'l 198h convençi:o n'9

135,concll:Irl1l!Rt\!l .. ~Proteçiio de RII!;>t"II&entante" d~ Tr"bll.llilidot"II.'•• '

291 dur.:lf\te li. '011. 5e.II.&0, .'" 1\1"15: COnvlI.'ll1;ão n9
143,concernente a -H1qr"ço.::s Ahudv~u .. Trab41ha:dot"f!s J'Ugrant.s_
l'rotlClçâo d.e Igualdade.de TU.tAI'"entQ- e

]91 durante a "11&. Sessão, _ 19S!n Cr..u,vl!nç.iQ

161, c:oncerntlntllt a "S~rvlço& dIJ Saúdll: no 'ttabalho••

JlcOlCl~nh. li t1CroSA'1r::n presid~ne1.1 Eltpo&L!;'i:o .;le "0
t1'1oS do Ilir\.l.stro d~ !":s!:.aJo dil.s Relações Elcter1or~!: esc::larlM:en_

do 'll.le a exatle da. cJtad.as CClrtVefI,=ões, no *trIbito do EJu!c'Jtlvo,

conelui,u P'l:J,.. 1'.t.lfle!1,:âo dI! primeiro 11' do tere~1ro documento•
• pc!1. n1eie.io ~o IUlTJnilo.

, Nos terli'li:1:!1 re-;.fmcnt&i. do art. 26, S 14', al!nu "'1",
deVI; esta COJJIi!uiio· f'xi'l/flini'lr 0& .tlpectC'$ forinôl.i.7 dai proEXIJ:1cõcJ::

• Offlr"c~r :ProJeto d~ Oecr<!tp Leq1:;lat.lvo que. ilpóa o pranuflel..~

Menta d,slll doutlU CQI!l~it!1õe$ fltlt'cc:!.f1eas pax:.. o e:»tullo do f!\tÍ;l;".\,to,

.er:á .Llblll~tido i decisio soher.lnil do plen.irio.

Entendo qu~ 0& tf'/It.lS f:nu:",dolll no,; &tO!l intoznncio
:\;\1.1:, I)l';" sUbmetidos li. &pr""c:illçio do Con'1l"e!l'!iO NJI~.1ana.l. G.io ~_

POl."t"llt~!;·" deve'" lI'.erec'!!r UJn po:;;.1etor.,:ulIem:o da3 Ca~i:l!:J r,c1Ji.<:lBl:.t..
~:: :::n;~~:~m;:::r~::: :: ~::'::i~~~:;:~;:=~::l q:::G~'~~~ ;::::~~i!
GC 191iG. ElJ\ principio, ~ ..elUsfve par:=< n50 inwl.d!:l:' :: ';;0 eQ~_

pet,f;nc-J. do;,; "8J!liOt,; 01:9iio.. tikn.i.;;aa '-Íõl Cii::t:>?Cl qtl;} 'r5cio,.,"",.,,<
Q teTa"'. inclinQ~III~ !'O= <'leOlll.':'Jtlh.".l':' ~I ,?:pt.C''l':!i.I'''';jJi:o :.;,;;n!Zt.:::Ji::.1:l' pe-
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1.;1:;; Comissõus tri.pa.t:"tite:;, in"titL.llda.~ p~lQ "1inist&r-iu do T:cab,,

lho, c pcla CDITJis:;;,ii:o ile Direito do Tr3balho, que Gtl pOJ;:icll:maram

face <lOS ternas" cujo:; rc·l<:lt,:':r.:io[· OIcomp,mhul1l a Exposicão de p'Qtl

jã mEncionada. EXCELtarrlsSIHOS SENHORES MEMBROS 00 CONGRESSO NACIONAL

EM FACE DO EXP031~)t VDto pelA. aprowl.ção d-J.s Conven

ções n9s 135 €! 161 ,,"' pela re]eiçá'J d3 de nl? 14 3, toda~ dei Or

1?,anizaç';o lnt.l:.'rlluçionul -ao 'rrab",lho. noz t-ermos do anexo PLojeto

dI.; D~creto LfJgif,lativo.

Sala dac Reunlõ<:,::;. EirI ,,;, rh oh....L :1.<.. ""',é>

Em conformidade com o dispOsto no artigo 44# inc!
80 I, da const.1tuJ.ç.íio Federo?-l, t.enho .a \'lanra de t;ub1l'lctcr à clcv;!

da consideração de Vossas Excp.lênl':1al'l, tlcompll.nhadl:l.5 d~ Ex.poniç.!io

de Motivos do Senhôr Ministro de Estado du Pclnções E}tt.crio:r-f!l],

lU~ Convcn..õcs abaixo relacionadas, adotad.as etn d!stint.ao sessões
da conff!llrência Internacional do Trabalho:

Relator

OU'U'l'WO

COMISSÃO DE RELI\COES EXTERlORES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NÇ' . DE 1989

t1urante- a 56q. Se1l~ão, em 1981:

_ con"enç~o n9 135, concernentê a "ProteçÃo do. Re-p:r.~lH'!!!.

tantes de: T):abalhadores";

durante a 600 Sessão, el:l 1975;

- Convenção nQ 143, concernente li. "Migrações 1\busivi:u;

Trabalhadores Migrantes - Promoção d~ Igualdade de Tr,!

t.amento· t

Apt"Qll'a os têxto-S d<:l.s Conv€.'n~õe!':. n'i' 13':. e 161 €'

rejelta a de n'i' 14j, da organi7.ttçfiú InternaCJ",=,

nal do Trabalho_

DA co:nS5ÃO DE RELA.ÇOCS EXTERJORES

durante a 11'- Se&s~o, E!:n 19B5:
_ Convenção n9 161, concernente ~ "Snrvl\7~1l: de saúde

Trabalho".

Nos termos do artigo 19, n9 5 a1Inea b) da Comlt.!

tU1IÇio da Organ:iz.açoio Intêrnac1ona.1 do Trabalho (OlT), .os Estados

Membros devem submeter lU!! convenc';;'es lldotadllS pela conferência I,!!

h;,naciona1 do Trabalho ias autoridades nacionais cOJ!\petente.';~

o CONGRESSO Nl.CIONAL decreta: BJ:'as!lia. em 08 de !lctf!1Obro de 19B7 ~

Art. 1Q são ap.:rovadas as seguJ.utes Convenr:;i?es

aàot~das p~l<l Orga:l.lzaçi\o Intl;'rnacloot:ll d;:I Trabillho:

I _ eonvf!r.ção n'" 135, adoti'lda durant .. ;, 56;;< Se~

são, en 19B1, concernente a "Froteção dI!: R.epn=,;ent"'nt .... " de

Trab... lnadores" 1

II - COO'-!i'nção n9 1Gi ,,,dotada durar; to\:" '" ] 1 ~ S~ ~

;:';;'('. err, 19B5, çcnC0rn~J'Ite a "S~:rvlr;;os de S.:iIude no Tr",b",1hr.",

Art _ 2ç. E: rló']€.l tdd0 a ('onvl2nção nO;: 143, ,,,d~t~

da ?",la Org~nb:aç;;0 !nt.l;'rt'ucion... l do Trabalho d\lTantG '" nO ....

Sei>sÊ.'<, em 1975, çon~ernentt! i:i "MigróçÕ!és Abusi....a::' - 'fraba'he.

dores MigralH:es - pl:Q:noçào de J',3\..alded... de rratim;~""tc".

de 1981.

DIEf,ifi,3 fIlEMU-CIT

Art. 39 E!=te Decreto Le;islativo entre em

gor 11'= d"ta dI" S\,l~ puhlic<t,cao.

A Sua. Excelência o Senhor

Doutor José Sarney,

president.n d:t Repüblic:t.

Sala dil COlllisr-;iio j iÕ!m 06 de ahril d~ 198';1

/" _ PARECER DA ÇOM.15SÂQ

~

(Do Poder Executivo)

Tenho a honra d@ sub!t-ater i alta apreeiaçlio

de Vossa Exccl~ncia l'l~ Convenções :relacionadas aba.ixo. ",--do

t"da.c em. eistintas sessões da Confcrenci.!l Internacional -d~
Trablllho __ Seguem- em anexo, os rêspf1ctivos pan!ceres (las Co

missões Tripartites c ela çQ;nissào rle Direito do Tr...balho~

bem corno PJ:ojêto de, Mensagem ao Congresso Nacional. An Rc

comend03c~m; 1-43 e 171. concernentes aos temas d<'ls conve;

çõall 135 e 161, respectivdI\iente. seguirão eu cxpcdirmtc l:~

p~r<,_do: -

- c.iJnvenç~o n9 135, concernente 5; "Proteção de Repr,Q

t>~ntante!l de Trabalhadores", allotadõl~ na S6~ reunião

àa Conferência Internacional do T%:"abalhQ (19811. E§.

te ConvençaQ r.cebeu pAreeRr",. ra'lloriveh i aua :r:.U

f1ê.~io, tanto pela Comu.io Tr1partJ.te institu!d:

pela l'ortllria HTb n9 3.360 de 30/01/86, quanto 'pl'Jla

Comiuio ~A Dlnito do 'J'rabalho tUIl H/OS/87, CUjo r.!
l&t.or foi o Ooutor Eugênio Roberto Uadllock Lobo.

HRE/UIE/L ój />F.HU--erT/1987/2.

Senhor Presidente.

convenoão no;> 161, concernente aos ·Serviçol: dI':: saúde

no Xrab3.lho" I ftdot.'!das na 71' reunião da Conferência

Internacional do Xrabalho (1985). Esta Convenção rc

e~beu pftreceres favorávt!is Ã Rua r.tif1cll,çl\o, tillnt~

pela Comissão Tripart.ite lnftt1tuida pela Port.aria MIb

n,9 3.089, ,de 20/03/86, qUl'Into pela CCr.lissâo de Pic"i

to do Trabalho, em 14/05/87, cujo rel11tor foi o DO;

~or J.o~é Mac~El Neves.

2~_ _Nos termoo do -artigo 19, n9 5 l'llinl?ll I;) da

Con~t.1tU1ç~o da Organiza..S.o Int@rnacional do Trabn.lbl') lOITI,

os Ef>tado& Herobros devem Gubm~ter 11& Convenções adotadas pc

la Conferência InternacJonal do Trabalhe is 4utorldlldF!s n;
cicnah ~peuntec. -

- convenção n9 143, coné~rnentt! Ar; "Migrações AbusJvas

- TrllhalhadoreFo M.igrlltltes - Promoçii:o de IgualdwJ.t? de

'tratamento", ad.otada na 60t reunião ti;" Confer~nciA

Internacional do Trabalho (19751. Esta convenção. re

ccheu pa:recel:es contrários i sua ratificaçio, tanl~

pela Comi8sio Trlpartitf:.' lnstltu!da pêlft Portaria

HTb n9 3.5-68 de 19/12/65, quftnto pela l:omilU>iio ~c til

reito do Traba.lho em. 14/05/81, cujo relator foi 

Doutor Cid José SHringu1o.
Deputado ~~J;J~~~BR

Relator

, \ 1,1;; ("'il'i,':i '-C\. 'W.l,J (Lé1..,:
_ eputado PJ\RCIA XUBlTSCHER

. ice-Presidcnt," no ex\,;rç leio

da PresidfJnçit.'l

~ COMissão dI;? Relaçôes Exteriores, em reunião rt=aliz.§:.

da hoje, dO apr€ciar d MensageM n9 293/87, do poder ExeC'u

t:ivo,l.:lprovou, pu.); unanimldad.-.:, C' p<Jrecer do Rela.tor, ;"1.;;p.!!

tado Amaury ~ülll:n;, fu'li)rávcl às Convenções n9s 135 <3 161

e contrário à Convenção n',' 1'13 da organização lnternõ!cio 

nal do TrabalhCl, nos termos do Projeto de DecretO Lcgisl~

ti'l.;o que .1presenta,

Estiveram presentes oS Deputados: Márcia Rubit-"chek.

vice-presidente no exercício da Pre5~denci.a; Aloy!';io Chp.\_

ves e Adolfo Ol~'lJCirã, Vlct2-Presidentes, AmAury ~lf)ll€r., N~

phtali Alves de Souza, Djenal Gonçalves, Benedita da Silva.

I,.ui$ SOYl?r. Afrisio VJ.eira Lima, VU:-<jilio Guimarães, J€SUS

Tajra, ~aurilio Ferreira Lima, Mauricio Fruet. Eduardo Bo~

fim, Rubem Medina, EqIdlo f,'errl'lra Llma, Jos~ IJ'!lSSiaS, Jç>ào

de Deus Antunus, Enoc Vieira, Oscar Corrêa. Francisco 8p.n

l<lmim. A.ntonio MarlZ, Boc<lyuva Cunho. Melio Reis, Hü.rrlldo

SIJ.bÔiIJ., Airton ~ndoval, Domingo.<l J~eon",ll.t, Hélio Ro.c;as,

~Tor9~ Mê:da.ut:lr e 'Leu:r LolM,nt.O.

-k""'1ltiilvr
n':-p".lt~,jO hN;,.HF:Y MCLLER

Re1a'!.qr

MENSAGEM
N!' 293, de 1987
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Aproveita <'I oport.unidade para renovar a vOE

Si! I;';x:cclência, Senhor presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito.

Aviso n7 UZ-SUE'A~.

Em 08 de setCJT:'Dro d~ 1 997.

Excelentlssimo Senhor Primeiro secretário:

Tenho l'\ honra de encaminhar li essa Secretaria

a Mensagem do Excclent!r;sirno Senhor President.e da República,

aco.rcpanhada de ExpoGição de Motivos do Senhor MlnJ!itro de B§.

tado das Relações Ext.eriores, relatIva ilOStcxtos das conven

ções adotadas era dis tintas selJsões da Conferência Internaci2
nal do Trabalho.

Aproveito a oportunidade l?ara renovar a Vossâ

ExcE!lência prot.estos de clcv.:ldo. ,Ultima c consideração.

Ii~t/
RONl!.LMr:fCOU'l'O

Ministro Chefe de Gnbine'!:i:e Civil

A Sua Exccl~m;,iiJ O Sr.-nl10r
D~pu tauo PAro!:> DE Àt~DRADE

DD. Prl~eiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRA.S1T-'IA-O.... •

COOVENÇXu IWLl\.'1'IVA A PllOTl.'1çAo DOS REPIlESEN'J.'J\N'l:l::S DOS 'l'R1\BALUADQnE5

NA EMPRESA B AS FACILID.hDBS A LHES SEREM CONCEDIDAS

A ConfeJ:'cncia \ieral da Organização Internacional do TrabalhO,

Convocado. em Genebra pelo Conselho de Administração da Reparti

ção Internacional do Trabalho, e tendo-se reunido, naquela

cidade 'em 2 de junho de 1971, em sua quinquagésima seKta se.!

são;

Registrando as disposições da col.lvenção sob:re o direito de OJ:

9ani:-'11ção e negociação coletiva, 1949, que protege os traba

lhadores contra quaisquer atos de discriln~nil.ção que tcnq.pm

a ôltingir a liberdade sindical em matéria de emprego;

Considerando que é desejável que sejam adotadas disposições CO!!!

plementares no qUQ se refere aos representantes éb.S tr.abalh~;

1Ipã; ter resolvido adotar diversas propostas relativas 5. pro-

teç5:o dos representantes dos trabalhadores na empresa e às

facilidades a lhe serem concedidas, questão essa que consti

tui o quinto pontc:J da ordem do dia >(la sessão:

ApóS haver resolvido que er;sas propostas tornariam a forma de

convenção intern~cional,

adota, neste viqésimo terceiro dia do mês de jUnho do MO de mil e

novec~ntos 'e sctentit e um,a oonvenção aba~xo que ~erá deno~inada

Conven9ão ~elativa aos reprcsenttlnteo doa trabalhad.ores, 19ii:

ARrlGO 19

o. repreBent:.ilntc~ dos trabalhadores na empresa ·devem ser bcncf~

• .;so. co..... uma proteção eficIente contra quaisquer medidas que pouer!.

.. vir a pJ;ejudic5-1os, inclusive o licencl;nncnto, tl que seri.wn mo

tivadlt8 Por sua qualidade ou suas alividades COlllO representante dos

trabalhaaores, Bua filiação nindical, ou participação era atividades

.indicai.; conquanto l1ja.m de acordo com as leifl., convenções coleU,

v•• 0\1 outros arranjos conveneionaitl vig~rando.

ARl'IGO 2Ç

1. Facilidades devell ser concedidas," IUl empresa, aOI!l reprêsen

tantes' dos trabillhadores, de. modo a possibilitar-lhes o cUInJ?rirnento

r"pido e eficiente de SUAS fum;õcs.

2 • .Em relAção 4 esse ponto, devem :ser levadas em consideração as

~r!.t.1caB do sis,!=el\'la de relações profissionais que prevalecem

no paIs bem como das ncccssirJades, illlportância e possibilidades da

.I\prcl'lll interessada.

3, A concessão dêRsas facilidades não deve entravar :.0, funcio

namento eficiente da em!,resa .interessada.

Pua os .fintl da. presente convenção, 08 teJ:rnos -representantes

do. trab~lhlldores" designam pessoas t:'econhc.;::idas como t111n pela le

gialação ou·a prática nll.cionai.a, t;luer aejam:

.) .l"epre,gcntantoB sindIcais, a I!uwer representantes norne~doll

.leitoa por sindicato. ou pelos lMI:mbroa de. sindicatoa:-

b) ou rcprqrle~tantc. eléit~, .. ulJbcr J;fl?r-escntaptea l1vreJICnte C,.

leit6s ~los trabalhadores da empresa, cohforrrae as dhposJ.çõe.

da legislação nacional ou de convenções colet1vi'ls, e cujall; fun

ções não se e·atendam a atividades qUê sejam re.conhecidall,

países interessados, como dependendo das prerrogativas exclusi

"as doa &1ndicatos.

ARTIGO 49

A legislação nacional, as convenções coletivau, aentençall

arbitrais ou as 'deci~ões jUdiciárias poderão determinar o tipo

08 tipos de representantes dos 'trabalhadores que devam ter direito

a proteção ou 5s facilidades visad<lB pela presente convenção.

ARTJ:GO S9

Quando urna empres3 contar ao meamo tempo com representantes si!};

dicais e representantes eleitos l medidas adequadas deverão ser to

rnadas, cada vez- que for nacclJsário" para. g<lrantir que 11 prCl:amça ~e

repres.~ntantes eleitos não umhôl a r::e:r uliUzada para o enfra:;ruecimmto da.

si.tuaçã:> cbs sindicatos in~ad::le; ou &! s~us :tepteSentantes e paxa inalnU.....J:'

a oooperaç5o, :mlativa·.'1.todas ~ ~tões pertinentes, entre os represen

tantes eleitos, por. um~ parte, e os sindicatcs interessado. e

representantes, por outra parte.

AkTIGO 69

A aplioação das 'd!sposiçõas da convenção pod~rá ncr aBsegurllda

mediante a,:.~egiclaçiio nacional, convcnçõeII coletivas e ·todo. outro

MeXIa que seria c?nforme à prática nacional.

ARTIGO 79

As ratificações .formais da pre~ente convenção serão comunicadas

ao oi1:ctor Geral dl:l. Repa.rtição 'Internacional do Trabalho e por e.DO

regia tradas.

ARTIGO 89

l. Serão. vinculados por cata convenção apenar: o. Membros da Or

9"tniaação Internacional, do Trabalho cuja ratificação tiver, aicSo re

giatrada ,pelo Diretor Ge:.ral.

2. Vigorará: dose Illesel'J aEÓs o. regi.tros,pelo Diretor Geral.4a.'

r&tJ:ficaç5es de doh 8eJnbroa.

3. fOBter1orJllCnte-;-esta conwnçio'·entruã em vigor par.. ca.da

MeIIbro, doze lIleB@S após iIl data em que tiver sido regi6trada sua ra

tificação.

1. Todo Membro que t.enha ratificado a presl:lnte convenção pode
. ,

denuneii-l&. no térnu.no de um. período de der. MOS I'Ipõa a d:P.l.ta da e,!!

trada em vigor inicial daoonvenção, mediante UJ[l ato comunicado ao

Diretor Geral da Repartição Internacional do Trll1:lalho c por ele r,!

gi8'trado. A ~el\ünc1a tomará efeito !lotnente um uno após t~r' 81do t:!!

qi.trada.

2. 'l'odo Membro que tenha ratificado a prertcntc convet'l~llo e que,

no pr.zo d.8 um dno após o término do período de dez anos: menc!~n.-
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dI? no parágrafo anterior, J1.ão fizer uso da. faculdade de denúncia

previ.ta pelo presenl;.e art1go, fic:arã vincuU.do por novo período

- dea ano. .,po.t.ri~rM:nt., poderã 'tle:f)lUiCiar a pu.ante ':onven
ç:ão noténnino de cada. per!od~ de dez an08 naB condições previstas

no pre.ento artigo.

ARTIGO 109

1. o Diretoi GeraJ. da Repartição Intcrn~c1ona.l do Trabalho no

tificará li todos ()~ Hembrog. de. orsani.2:açã.~ In!:ernncion;).l dQ '.rriilia

lho O rc;btro de todas i1G ràtificaçõcs e denúncias que lhe serão

OOIlunicadaJõ pelos Meinb:J;os da Organi%ação:

2. Ao notificar aos MeIlib~a da o.rganização o ,registro da !'logun.

da ratificllç50 que lhe tiver sido comunicada, o, Direto~ Geral cha

-.ar' a atenção dos Membros da Organi.zaçio para a data em que a pr~

.ente ccnvenyão entrará em vigor.

ARrIGO 11

o Dil:etôr-Geral da ,Repart.1çio Internacional do Tr3balho comun!,

c.ri ao SAcretádo GeI:'olIl dno Nações Unidaa., pólra fina de .registro,

ele acordo com O! art}go 102 da Carta das Nações Unidas ,informações

completas r[!.lntivas a todns 0.0 rlltificaçce~ e o.tos ele uenúncia que

tivorem sido registrados nos termos dos artigos anteriores.

AR'l':IGO 12

Cada vez que o julgar necessário, o Conselho de Administração dJ.

Re~tiç'ão Internacional' do Trabalho apresentará à Conferência Ge

rAl UJll relatório sobre a aplioaçn.o da present:~ convenç5:o e exa.min<:l.

xi _ é caso. para ;pr. se: :I.rlçl].1ar.. na agenda lda Conferênciilt a questão de

8ua l:cvioão total ou parcial.

•
ARTIGO 13

l~ No caso em que o conferência. ado-tas~e ,nova convenção sobre a

rllv1.ão total:· ou parcial da presente convenção, e a menos que a no

v.· conv:~ção disponha de outra maneira:

./li) .11. ratificação por um Membro da nova convenção sobre a revisão

acarretaria, de pleno direito, não obstante o- o.rtigo 99 acima

denúncia imediata da presente convenção, ressalvando-se que

nova convcnç5:o sobre a revisão, tenha entrado em vigor;

b} a partir .da data d~ entrada em V1qoF d;:L nOVa convençiio sobre õ1

revisão, li prêBênte corrvenção delx""ria de ser a.í;lerta a ratifi

cação dos Membros_

2~ A presente convenção- permaneceria, em todo caso, em viqcr em

.ua farma e teor para os Memb.ros que a. tiVê.!'lsem rlltificado e não r.ü

tific.lIsem a convenção sobre .revisã:p~

ARTIGO 14

Aa vêraôc!S francesa e inglesa do tBxto da presente convenção f.f!

zem igualmente fé.

o texto que pre.cede é o te~to autênt.ico da convenção devida

menta A?ot."doJ pela Confe.l"éincia Goral di:1 Or~mli7.aç5o lntcrnüclolliü do

Trllbalho em. sua quinquagésima sexta sessão que çc realizou em Gene

bra ti foi declaraI;!,.. encerrada em 23 de j unho de 1971.

EM F~ DE QUE apuhrall\ .UH asAinatura., neste triqéDimo, dia. do

~. de junho de 1971'

o Presidente da Conferência.,

, I"IERRE W1\LInE

o Diretor Gt!ral da Repartição Int.enlacional do Traballio

WILFRED JENKS

COUFErrÊNCIA IIlTERNIIGIONJlL to TRADALliO

CDNVENÇ~O SOBRE AS MIGRAÇÕllS EM CDNDIÇ~ES AEUSIVM

E 11 IRor:nçAO DA IGUALDADE DE OHJRTUNIDllDES

E DE TRATAMENTO OOS TRABftLHIlOORES MIGRANTES

A Con:ferência Geral da Orgf'niZAçfio Internacional do Tr~bt!n-!Úf

Convoc9da ero Genebra pelo Conselho de Administração da Rcpt'.t~..

tição Internncionnl do 'Trabnlho' e reunida, nn referidn ci

dade em 4 de junho, de 1975, em sua sexe.gesima reunieôl

Considerendo que (I preDmbulo da Constituição da Organizeçno

Internacional do Trabe.lho lhe encomenda. fi. tarefa de defen

der "os interesseo dos trabalhadores ocupados no eatrttngci.;

Considerando que -a Declrtrllçâo de Filadé1fis_ reafirmt.'l, entre

09 prinoípios qUe regem l1 Orgrmi~Dçií.o, que "o trnb;1ho

não é uma mercancia lO e que "8 pobre:l.9., em qUfllquer lug~r,

eonstitui um perigo po.rn e. prosperidnda de todos", e re

conhece B obrigação solene da Organizeção de contribuir

pura n execução de pro~a!lms com vistM a alcançar o ple

no emprego, especialmente graças a "meios para o traclodo

de trabalhador..'êB, ino1llSive as migrações de !llDo-de-obra.•••

Considerando o 1?ro{7'ama Mundial do Emprego dn OIT c a Convlm

çno e-a Recomend~çtto sobrê e. I o.1Átic!'t, do Emprego, de 1964,

e des't:lt::ando a necessidado de evitar os aumentos doe tnO-'

vimentos migratórios que sejam excessivos, não controla"

dos ou nno.osl3istidolJ. pelas conseqil~ncias negativas qUI:!

9c·nrrl:!1;flm no plano sociRl e. humano;

Considerando. além disso. quec, com a i'inalidBde de vencer (!

subdesenvolvimento e o desem.prego t!strutur~l e crônica.

os goyemos 4S,~ vérios países insistem cada vez~2:3_& na

conveniéncip- dê estimuJ.Br o desiacamento rio capitaio e

do tccno1ogioo maiD qUe o dos tnlnllhp.dores I em função

a.as necessidades· e solic5:t::tções deSSl\lB ·~a{oeo no in-ttlroo·

s9 recÍproco dos países de e!IÜgração e lios pníses de em."

pregol

Cóna1d.erando, também, o di;r:-eito de todo flesso3 dI'! tHdr da

qunIquer 1;ll1!.s, incltlsiv~ o ]JI'óprio. tl d{! regresser ti. seU

Jl:l!a, ta.l coseo dispõem a Declarnçno univ~rn~~ dCID Dirtli

toa Humanos ê f) flleto Intornflciorlal dos Direitos Civis e

Fol!ticos,

Recordando ag disposições d~ Convenção e da. Recorr.endação so

bro 08 Trllbalhadórcs Migrantcl'J (rovistes), de 19'}9. ~ da.

Recomendação sobre a Iroteç(;o dos Trrtbt<lhadores lügra.ntec

(lelDos Insuficientemente Dccenvolvido!'l), de 1955, ben

como da convenção e da Recomendação sobre a Fol:f:ticn do

!mwego. de 1964, da Convenção c da ,RccomendrlQiio aobra o

Serviço do Emprego, de 1948, e da Convenção sobre a", "6ên"

cios de Emprego RemunerMes (reviste.). de. 1949, qUE'! tratam
de queat~e8 tais como fi. reguJ..am.entação do recrutàmElnto li ti.

entrado. c colocnção dos trabalhadores m;'ertmtes, A dU'usiio

de info:rJ1l3çÕeS pr:ec;stls sobre as mlgr:aç'riea, as condiçõen

m.ínimas de que devem desfrutar os migrnntes durente SUB.

viagem e à sua ohegada., a aãoção de uma po~!tica ativa 0"0"

bre o emprego e tl colo.borll.l$no internacional.nMses ques

tõest

CoMiderDndo Q.ue n ~mi·eraçio dos trabalhadores. l!\otivada :polue

condições dp mercado d(! trabalho. deveria renJ.it.'tr-ee SClb
i'

a res,ponsl'1bi1id~dê dos .órgiios ofioiais do trabalho ou de

contormidDde oom os DcorJ;lO!'l bilUerni8 ou lIl.ultill3terais

pertinentes e, eJil,particulflr, com aqueles qUe P9rmi"tam o

lhre; trênsito dos trabalhndorel'll
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Oontlid~rD.ndo que, dada n oxistêneie. de tróficos ilícitos ou

clandeDtinoo dI:! mlí~:'de"obra • .Elcrium oportunas novl!.s norm::tg

~I':lpecia.imentc dirigidas contra taIs UbUSDI':l;

Ra.cardnndo que a Convenção sobre os Trabalhlldores 111igrantes

(rc'Vista), de 19*9. dispõe que todo Membro qUe Il. rhtifique

obrigo.M~H'l e. aplicar aos migrantes que se encontrem leg<,_l

mente em: seu território um. tr$l:t8mento nio menos :fa'Vorn:vel

que o 'aplicado a se!,s próprios nacionais em relaçno com

certas matéries. enumera.das no instrumento, na medida em que

eatas estejalll,regulamentadas p4;!la legislaçno ou dependem

dEls autoridAdes Bdministrflti'V'l:lt'l;

Recordando que 11 defini.çiín do termo "diacrimina.çíío 11 n~ Conven..

cão sobre Q Discriminação (EmJlrêgo e ocupnção), de 19.58. não

1nolu5: obrigatoria.rnente distinções base8das na nacionali-

Considerando que seriam desejáveis novaS normu~. que lncJ.uBC1

também a l,:Jrevidêncio. social, pnra promover a igualdade de

o;port'l.lnidadea -e de tratOll1onto dos trBbB~3dores ltÚ.grantes,

e, no que 6C! retere às questões re'gulamentadas pela legis

lação QU que dependam das autor:-id~des administra'tivliB I :para

aasegw:ar"lhee um tratamento pelo menos ie;ual ao dis:pensa

do MS naC'-OnElil31

Tomando noto. de que M atividades rclativaa aOD problema3 mui"

to diversos concernentes a.os trabalhadoretl migrantes não

:poderã.o alcançar plenBmente Delta objetivos se não e~stir

€lstre!ta cooperação com as Nações U:r:JidBS e OB organismos

especializados I

~oma.nd.o nota.. de que na. elaboraçiío dentna nàrmno f'oro.m conside

rados os 1;rll.b31ho~ dos NDÇÕCS Unidllll B dos organismos eu

pociall.2I8'dos, (1 de que para evitar dupl!ceção de es~orço8'

e assegurar adoquB-de. coord.ena9ãQ cooperaroo 5c.. á de t'orme.

contínua para promOve:r e ~6egurar a aplicação destas nor-

.Depois de haver decldii:to -Motar diverOBa proposições rolati

vas 80S trabalhadores migrantes, questão que constitui o

quinto 1tem de SUB ordl':m do' dia. e

Depois de ha.ver decidido que -tais proposições nsaumam B forma.

de uma. conV'encão que complemente Do Convenção aobre os

Trl\balhadores Migrantes (reviste.), de 19~9,e ti. Convenção

6Obr~ R. Discriminação (EIl'lllI'ego e Oeu.paçi.o). de 1958.

adota, em. vinte o quatro de junho de mil novecentoQ e l:Ietcm..

ta e cin~o. ef;l·te. Convenção. que pOd\i)rá Der citada como a. Con"

venção sobre os Trabalhadortls Migr:m.tes (Disposições Comple

mentares), de 19751

l'MTE r. DAS MIGR'lÇ5ES EM OONDIÇÕES ABUSIVAS

Artigo ~2

Todo Membro para o qual vigore cDta Convenção compromotc"

Sé' 11 respeitar oa direitos bUm8DOS .t'unda.m.enteis de todos os

'trabalhadores DÚgrlmtes.

At:tigo 2~

1St 'll-odo Membro -para. o qual. vigore est... GonVenç;8o deverá

pt'ocurtlr determinar sistematicamente se em seu território

exintem trabalhadores .roil9;'ante9 empregadas ilegalmente e se

há movimcp.tos migroatórios com fins de emprego, provenientes

de seu território ou que a e1e BC diri.jam, ou em trâ.naito por

este, nos qunis os migce.ntes se vejam. BubmetidlJl'S durante a

vingem, à sua chegMa ou duronte sua permanôncia e emprego.

s. condições que int'rinjam O~ in;trunentos internacion!lis ou

oa Ilcordos multilaterais ou billltere.is pertinentes. ou e. le

gislação nacional.

22 A8 arganizôçõcE,; repreoenttl.tivaa ~e empregtldO!'M e de

trabllllllldores deverio ser oonsultedlils pltmtl.mente e deveriío

ter P l:'ossibilidlólde de proporcionat' 8 in:!'ormoçno de que dia

pOnh/lm a ease resIJeito.

Artigo J2

'rodo Membro deverá aclotar toàas as medid~ necessárias c

convenientesl.tl'Ulto no âmbito de sua pról:Jria jurisdiçíío como

em e61'tib()ração coro outros Membros I

a) pora suprir:1i.r na migrações cJ.andestinl'ls com fins de em

prego c o emprego ilegal da lIligx-1Jntes; e

b) contra os orgMizadorci!'1 do movimentos ilegais ou clan"

rlestinos de migrantes com fins do ompre€:o. que.procedwa

d.e aeu território. a ele se dirijam ou por ele trllI1si..

tem. e contra. aqueles que empreguem traoalhe.dores que

tenham imigrado em condições 'ilegais,

a f'im de evite.r e suprimir os ,abusos a que se re.fare o ro:tie;o

22 desta Convenç.ií.o,

r;rtigo 1l'2

Os Membros deverão, em especial, adot;;u' DD medidas necos

slÍrl9IJ em n!vcl nacional e intcrnl:Jcional para esta'oeiecer

contatos tl intercâmbios sistemáticos de intormaçio nessa ma

téria eom .OS dems.iE: E!3tcdos I em c~noultB. com ao orgMizm.ções

representativas de ctllpregadores e de trabn1had.ores.

Artigo 52

l's medidas previstas nos artigos 32 e: 41( dE::!vem ter especi

almente por :p!"opÓsito qUe os traficantet: do m'5o~de-obra possam

Der objeto de Bç.io jUdicb.1. qualquer que cejn o país que sir

va de bllOc JlDra su.as opernções.

Artigo 60

lQ Deverão aer adotadas disposições na legislação nacional

qwmto à investig3ção eficaz do emprego ilegal de tra.hr'.lhado

res ndUlUltes, bem como qUAAto à. à.e:finiçiio e Ilplieaoiío de sanO.

çõea administr:ttivas I ci.... is, e penais M inclusive [l prisão'"

() empree;o ilee;al de trabnlhad,ores. miçnntcs, a argnnhação de

JlÜ.grnçõas com :fins de e;nprega dofi.n5.des como ab-usbias no ar

"tigo 2g -desta Convcnção e a assistência deliberad8JIlenta pres

tado. com ou sem .fins lucl."Rtivos t 8. tais mi~nções.

22 Qusndo WD empt"cgadorscja obj ato dê ação jUdicial na l'1,Plf

cação das di~pcsiçõe8 s.dotadas em. virtude deste Brtigo, dev~rá

ter o direito de estabelecer 8 prova ~dc suo. boa f'é.

Artigo 72

As organizagõem represeilta.tivas de emprega.dores e de traoa

lhfldoras dnverão ccr consultadas 3cerca da legisJ..ação ~e das

demais modidns pl'l!i!vist8S nesta Convenção, fi. fim de êvi tarem

ou suprimirem oc. abusos· acima mencionados, e JJtes dove:L'á ser

reconhecida a possibilidade d.e tomt>-rem. inicir..tiVM h l'!sse res"

»Oito.

Artigo 82

l!:! Desde que haja residido heo.lmcnte- no Bife com ;fins de

empre.go, o tralmlhador migrante-não pode:rá. ser considerado

em aitunç';o iloga.l ou irregular pelo próprio i'e:to da perda de

sou emprego. o que não deverá implicar por si·só n c"'ss~ÇÊiCl

de El'un licença de resid.ênC'ia ou, se for o caso r de sua auto

rbe.çno !lar"- tr~ba}Jlar.

22 Deverá, conseqU'entemente; beneficiar"se de tratamento"

19ual 11.0 dispensado Ms nMionais I especialmente no que 011

refere às gar",ntitlo em matéria de estBbilidade no emprego.

obtençio de outro emprego, meios p::lrfl absorver ° desemprego

e readapt3ç'áo,

Artigo 92

1'! Sem ;prejuÍzo das medidas adotadas ptlra con'trol~r os mo.

vlmentos miUIi'·tórios com :fins de emr:rego, que Qsaagurem aos

trabalhadores migrflntes entrar no território nacional a ser

admitidos ao emprego de conformid~de com a legislação perti

nente, o tr::l.bo.lhndcr migl:'M.te deverá I nos casos em quo n re

terida legislc.ção não tenho. sido respeitnda e naqUDles 0:1lI que

'SUB. Situação não. possa Ger regularizada, desfrutar. tanto alá

corrl:> sua familia, de igull1dadê de trtl.tarnento no qUe concerne
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aos di1:'(:i'tos adquiridos em" emJSrngos ante~iores. em mat.~ria de

remuneraçno', l'.!Eltabilidad-c no emprego c outrOB bcnt:!f'Íciog',

~ Em ctma de controvérsias sobre os direitos ti. que .se r.e"

tere o pnrngrlll'o anterior. o trabe.lh~do~ d~:,erá. ter a poElEd

billdarla de de.fendet aeue direitos perente UIiI ór.eéo competen.

'te. seja J)essca1Jr:ente ou po,-:-, in'termédio de ae\l:S rapre-sentMtes.

32 Em c8Bo de expulsão do t1"abalfrldor ou de ~un. 1'nmf1ia,

,estes nã,:, deverão incorrtr com os' eustos da expulsiío.

412 Nada nesta Convençã.o impedirá os Membros de conceder.

8s pesaoas ':lue resid9.J'll. ou 'trabalhem de forma ilt.gal,no :pn.{s,

o direito de nele permanecer e ser leealmente emprr.g[ldM.

PARJIlE lI. DA IGU"LDADE DE OIORTUNIDADES E DE T~l\TAJmNTO

Artigo 10

!fado ilembr!? Ill3ra o q.u~l vigore estn Gonvên~ão compromete-sc

11. formular ~ allJicnr umo. polí.tica nncionu.l deo.tinnds ,8 :Promover

t'I 8ODcgurar, pelos métodos adaptados às ChClIDstâncias n prá

tlcllO nacionais. a igualda.de de'" opol"tunidades c de tratamen

to em maté;ria de emprego e prcti'lssão. previdência social. di ..

reitos sindicais e culturais. é liberdades inQ.ividu~j_s 'Q cole

tlvM, para as !='êsaO<1.s que, na cóndição de t.r2-,?alhadores mi

grroites ou como membros de sua .f81nflitl, se encontrem legnlmen

'te em sêb território.

1I.rtigo 21

l~ Fera os :rins da aplicação ~esia :parte da Convenção. a.

expressão "trabalhador migrante" se ref'ere ã todn pessoa qUe

~tdgrt'l. ou tenha emi~~do d.e tl.LU :peíB ':para outro a fim de ocu~

PBr UJll emprego que não seja por conta próJ;lrie.; refere-se tem~

bélll fi. toda peBsoa admitida regulnrroente como trabalhAdor sd~

gr-llnte.

2Q Esta porte da convençÃ.o não sl'l: aplicará ;LI

n} 09 trabalhadores frontei:r.içoSI

b) os orthltM e i:ts pê8SOM que exerça.rn prof'issão liberal.

c que entrem no I1aIs por um ;periodo dê curta duração;

e). os marítimos I

d) 9S pessoas que tenhBlll entr3do nQ lJ~!s com. 1'ina es1Jecíais

de formação ou ele a-duoeÇ'501 e-

e) ns :pessoas empregadas em. ore;p.nizações ou p.mpresas 'que

atUem dentro do território de \lJll paIs. que tonhtun sido:'

admitidas tem:POrv-rl2.ln~nte em tal paIs, e.. pedido de seus

empregadores para ~umprir trabalhÇls ou furiçães es:ped

:ricQS por um período de-"'inidQ QU 1imi:t3~o,e que egtejarn.

obrigadas a sair do pais tIO término de ~etls trabalhos

ou f'W1ções.

Artie;o 12

Todo Membro devern, m.edilln1#e métodos ndequl'ldos às condi

~õe9 CC! na prá:t:i.cM nncionais l;

a) ;fnMr o p~ss1ve~' para obter n colaboração dns organiz~

ções de empregadores e da trabalhadores. e de outros ~r

gõoD apropriados. a. fim do promover a. a.ceitação e obser

vânein. da. po3.ít.ice. prcvic-l,;u. no 3.!:tigo lO deBta Conve~gão;

'b) ndotar aa mcdiC!-as legislaÜ:ll~.s: e l?romover os programas

educativos que se;1RO necessários rar~ ·elcfl.nç~r ta]. l'tcei

taçiio. e tal observMcia;

o) to~ar ~ovidincbs, promover procr...n dll 8duc.",Ão e in

centivar outrss atividadeu no B~ntido de. que Olt traba

lhadores rnigr8!rte-s conhe9l1:rn,. da melhor iorma poss,{ve1,

a po1ftica ndotnda, seus· direitos e obrigações, bem como

'as ll.tividlldns dastinadFlS li prestar-lhes' ajuda eletiva

no exercício de -aetls- direito,ª e para sua proteçno;

<lJ derrog~ tbd"" 4ispo!liçio lee;islll-tiva ~ mollificsr toda

norma ou prnticn adm.inil'ltratiya. qUe seja incolllpat!vel

com tal político,

e) elaborar e pÔr em prntiCR, em consultn oom as organiza.

gDen rcprahentntivM de ?m.pregndorea e de "trabFlJhRdOl"etJ,

Ma política Doo1a! adoquada âs condições e prÁticas na-

ciontlis. que l'erntits. aos trpbalhadores migrant.es @. a

Duas tnm{liu dêsfruter dos benefícios estabelecidOS

par8- os nacionRis I tendo em contl!l., sem. in!'ringir o prinR

c!pio da. igualdade de oportunidRdes e de trAtamento. M

neceséidadeB p.nrtioulareB que POBB8.tIl ter Itté o maml:lnto

em Q.ue !lua I\dnptn.çio à Doci~dnde do pa!.n do omprego "tf'.~

nha"sE!: MJ'II.pletado;

t). adotar li.B medidas nec.cs!lárilis n fim de ajudar e cFJt:lmu

lar cs eG!orç-o~ que envldem cs tr~balhad.oreD migrentCiO

• -BUIm tamÍlian no sentido 'de preservar nua i~~ntided0

nacional e étnioa, bem'· oomO seus V!nCuJ.OB culturaia com

.eu pele de origem, inclusive a possibil.idnde de que

.eus t'ilhos recebam' o ensino de sue. -língua maternal e

C) ~8egurar fi. igualdade dt tratB.triento em matéria de con

dições de tr3bnlho a todos os "traotl.lhp,dores migrtll'ltes

que exerçam a. .mesma ntividl1de, qudsquer que sejam llS

condições particul9rêS de (teu empt'ego.

Artigo 13

.1.' 'fado Metlbro poder' ·n"do-t.t!J:' t.odna as cedidas necaMlÍriM r

qUG dependem de sua própria compstêneifl. e c!:J1llbornr com cu"

tro. tk;f]l.broB.· B fim de faciliter a reunião das fAmfliM: de

todoa Ol! trabíllhlldores migrNlt.es quc! rasidt'Jil. legalmente em

.eu território.

2. Iste n'tif;o ref'ere ..se 8.0 cônjuge do traba1bE.dor .migr:onÍl

te e. na JMdida em qU0 ~Btejflm sob eul. depend.ência, MS :tlllLOft.

ao pai e ~ mie do mlgrante.

!odo )!tt~bro poderá,

.) BuborlÍinar a livro Cll:colhll do eLD?I'ego, Bem deixar de Mo.

.'curar o direito à mobilidade geográticll, à 'condição de

q,u.' o trabalhador migr811ta tenha rtBl.d~do legalmente no

pa!B com 1'ma de B.Ill,Pr'CgO dut"~te um per!odo prescrito.

q,u. não deverá ser superior a doia JinOG. ou, BII!! .. legig

là.gio exigir um contrato de ))rUO deter.minndo 1n:f'erior a

4018 anos, Il que o trllbelhador 'teM. cumprido sou prim.6i~

1'0 contrato de ·trabalhOj .

b) de.pois de COlU!l~tu devidbllmte U orgmbaçõetJ repr88.o"

tativaa d. 'liJpr'.gaetore. I: d. traba!h8.dore., reWtJllntar

... oondiçõe. d. r.oonhecimento no paí. das qualiticl19Õ"

trabalhistllS .adquirldlls {lO ertarior. inclusive os certi..

ficados e diplomaa -obtid.DSl a

c} restringir o e.ceBs~ a categorillS liJD1.tlldaa de em;p1:'ego ou

de :tunções, quando azndt1 o ·exigir o intercMe do Es1;ado}

PAR"E UI. DAS DISFOSIÇÕES FINAIS

.\rtigo 15

EstR Convenção neo impede os Membros de eelebrsrelO. acordos

multilntero1s ou bilaterais com vistllS a Boluciontlr os proble"

Jl8S decorrentes da nua aplicaçio.

.\rUgo 16

lI:! Todo Membro que -tenha ratifioado es-t~ Convençno poder;_.

14edhnte declaração anexa. à sua r~tificaçio, exoluir mna drs

:ptlrtes I ou II de nua nceitnção dfl Convenção.

2Q Todo e1cm.bro que tenha f'ormulado uma declaravão dar.mll

nãtureza l>Or1erá, !t qualquar momento, l!nullÍ.-la mediante uma

declaral;iíio pofJ.-tet:ior~'

'g Todo Uembro para o qual vie;ore umll declaração .formula

da de eon:f'ormidade. com Cl parágrnf"o· 12 deste nrtieo deverá ln"

dicer, em seUS registro" subseqd'entes Bobre 8. Flplicação deste.

Convençiio, A situaçio da legLslP~ão c da práticn nAeion~ie

com rCRpe.i1.o 8s dis1=>Osiçôes dl\ p~te exoluída da nceitJ!~;o,

a ~orr.ul. em que tenha executado OU se JJroponha n (:xeçuter e••

tas d!sPOGiltões é atJ .razões pelêl: ,quais ainda não llB tinha

incluído em sua 8ctittl.ÇÃo da Convenção.
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Artigo 17

AtJ ratH'!cllÇÕCD 1'orlllnia desta Convençio ~sera.o cómunlcadM r

para. seu. registro, 110 Diretor"Geral da Rê.Pro"tiçÃo Internaoio·

)':lU. do Trabalho.

ArUgo 18

1S1 Esta Convenção iil'.plicro:Á obrig,açe.o unice.mente :pera 08

Membros ~a org~izapão Internaoional do ~r:a"~1ho cujas rati

:ticsções tenham. sidO; regiatradea pelo Dire'tor-Gernl.

2t .Entt"~á em vie;or' dO,ze meseu QpÔs a data em que,' M rati

ficações de doie Wlmbros tanhcm sido registJ:sd.DlJ pelo Diretor

Geral.

'Q Desde- tlll momento, es"ta Convenção entrará em vigor r p'8ra.

011.411. Membro. c1o"~ meses apÓs a data. em qUI1 l!UIl ratH'icaç'io to

nha. sid~ regililtrada.

Artigo 19

l' ~od.o Membro que t'mha rat.itlcrtdo esta Conv(Jnçâo poatrá

denunciá-la' ao térm1n~ de UIlI período de ctn anos I a pertlr

dB. data fJA que tenha sido :posta inlcl~ênte em 'Vigor, medi-,

anta uma ata oomunioada, pnra _eu i'egistro. ao Dirêtor-Gerlll

da Repartição Intêrnncione.1 doI ~ra"oe.lho. A don,mcia nio dut"

tirá .teito até um imO apÓs li. data e.tQ qUe tenha sido registra

da.

2Q 'Odo Membro que tenha ratiUc,a.do IDsta CDnven~;o " qu",

no prt.r.l? de um IoilO apÓs o termino do período de du llllOIl .mon

oion.do no pl:t'Íçe!o ,antfl:rior, nio t.çll. uso"do d1.J:'eltQ de de-,

n-mc1a ~.vJtlto neste u-tigo, tlcará obrlt:ado a ee:t.. (lonvf)r?~!"

durante UlI. novo ,período dI der. mos, • daí el1 diante poderá

denunolá.-la ao térlllino de ~Il.do. período de dn mos, nas con

dl~õt8 previfrt11ll neete' art"1.go.

Artigo 20

11 P Diretor-Ge!:al da R(l.pPrtiçao Interna.cional do Trabalho

~t1i'lcll.I'á, todos os !!lembras da" Orgenisa~ão Internllcional do

Yrabalho sobre o registro de qU8n1;~ :CUificilções, decl.are

V~. e d'múnciM lhe, corauniqul!!m os ttembl'os da organiu_çno.

21 Ao notif'ic9r o~ t.!embroa da Orglmização sobre o registro

da segunda ratificB:çno qUe- lhe tenha sido comunicada. o Dir4

tor-Geral chnmlU'á Jl atençpo dos !~embros da organizl!ç-8o Acerca

d" d..'ta em que entrnrá ~m vil":or esta Convençêo.

Ar~igo 21

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho

encaminhl:lZ'á ao Secretário-G~ral das Nações Unidas. para e.rei

toe do re~s-tl;o e d~ conf'or.midade com. o e.r'tigo 102 dlt CArta

d" Nações Unidas, uma inforJIHl.ção completa Dobre todns as

ra'titioações J declPraçõcB e a.tes d~ denÚncia que tenha re

p_trado de "acordo com os Ftigos &nteriores.

Artigo 22

Seapz:oo que considere nc:c613Bárioí o conscl.l;o de Ad1Ili.nigtra.

vão da RepBrtiç'io InternkcbnJ!.l do Trkbalhe> apresentará à Con

terêncl.. ua regiBtrD Dobre b .pl3..e~çio do. Convençi.o e cons?-

4eruá. .. conveniência de' inalulr na ordem do dia da Conferên

01.. • questão de sua revisio total ou parcial.

Artigo 2)

l' tbo a Con!erên,çia ~Dte \U:I.[l. nova éonvcmçi.~.~e impli

que revisãototal ou pB.t:ciÚ da presente. e sn):vo se II nova

o-onvenção contiver disposições em. contrário I

.) • rAtificação. por um; Ifcmbro. dR nova convençio revi

• órlll. imp1.icará~ 1..I§..2 N...i!:. ll. denÚncia imediata Jieota

Convenção, não -obste.n:te 8S fisposv;ões constante"s no

artigo i9. semprn qu~ Il nova convençio revisaria. tenha

wtrado em vigor;

b) a I?artir' da da1;fl. em que a nova convençio rev,"uóri-8 .e~'"

trar em. vigor, esta convençio ceso,ui de es1;e:r aberta

à ratiticaçáo peloa Membros.

21: Estll c~nvtmção con'tinuJ!l"á em vigor. no entanto. em sua

tormll. e conteÚdo atunie. :pttrD. 08 J,~embros qUe a tenham rati:f'i-i

ot.do e não ratifiquem a convenção reviaórin.

Al;tigo 24

As versõM em ing-les EI .francês do texto desta Convenção

.ão 19ua.1.mcnte nutênticne.

conveneão 161

CONVENÇXo SOIfm os srnVIços nx SA]jDE ND '1'RAilALllO

Convoea4a •• ;.n.bra ]:11:10 Conu1ho d. Adaln.utragio da R.per

t 1'lio Inhrn&Ci!on.l do 'I'r..b"1bo • r.un1~'" na referId... eid.a

de .. 7 d. junho dll 1985. .. .ua ••ptuagésimll JU"ullirn reu

nião l

!.n'do u, cl)nt.. '1.u... proteção dOB "trabalhadores oontra as en

t.rlÚd"~' ftejUl ou não Jlt'oti8!lionlli8J fi con~1l Da ac1dlo,u

'tes cio trabalho consti1;ui UJl'Itl' dM t8t'efrca e.t1"ibu!dM iL or

pnhação Internacional do Trabalho por sua Coruttituiçio~

RICO::dlllldO .. eOnVllnr;ÕeO li plleomendll.çõ(lo intcrnar;:il}nail3 de 'l:ra

b,illo sobre .. JIUlté!,la, ellpecla1l:lente' a Rocomendaç?o sobre

al'ro'\;eçio da sa.v.tl.e dOR 'fraba1hB.dorc~, de 1953. a ReCO[l\!'In

<Sação sobre os S!il:Viç-oe de Hedieina do 'l't'p-b$o, dI! 19S9.

• Conven2io sobre os Repr@\'lo!!ntAAte~ do!': Tr~,bR1hlldQre1ll, . de

1971, fi .. convenção e a R~ll1end8çiio 8obr.e Segurença e Sill

ÚC1.o deU 'rrtl:clllhttdcrl!~, de 1981. c!'~e cct~beleee~ OlJ prinoi

pios de Um'" pol!tlea nacional. e de uu:a nçiio elll nIvel n8-c!o

nl.1,

Depois de h~ver decidido ado-tlU" diverBM proposições rg1l\.tivM

ao'!! serviqos di! caúdo 110 'trabnlho. qucst30 quo r::o:wti1:Ui o

qUllrto ltea 4,a ordem do dia da reuniiío, e

o.pols de h"ver dsoidi:lo (lut 'tn1w proponiçôes MBumtIJlI' n. formll

cletaltl eonvellçi_o internacionnl.

~ot... lUI! .,inte Cl !leis dl!l junho de 1Ü1 no"'"centO!'l é oitentll.

I cinco. e.t.. Convenção, qUI!! podne. !ler citada eNto n Ccnvenw

ção Dobre os ,Se-rvi~oB l1e sa.úde no";rll.c1l1ho, da 19851

PARTE 1. DOS lRltlefHlJS DE UUh fD:Ll'tIOr-. NACJ;.ON'AL

Artigo 12'

Para otJ efeita« dilata Co~v~llçio:

..) a expr-eallâo "l'!erviçol!l dê lIaúde no -trabll.lho'" dl!a.lgnrl Dl:!

••niçOl'l investidos de funções e1l8encin.J.!lwnt'e preven'ti

Va.a·8 inC11Jll'bidoll àe' _lle~Borllr o'~III1ITeglldor, OR trll-'bll

J.hlldoI'tuJ • "eutl rept'Ctle;1;Im1<l:-S na eJnpr'eBI!I. acarca. der

1) CA requluitou n.eellllP.rios :pua l!15tll.belecer e cOnsCl~

var um uio uoiente de 1;rllblllbo s·egtlTo fi sAudável.

que ta"Ol:eça .. 81.1Íde t'íaiea e man1<1l.]. ótimll !:/ll rela.

ção COQ o trabll1hqi

U} .. adaptaçio do trabll.lllo ~ ea.:pa.ddIl.dM dos.. 1;rllbl!.1.hll~

dDnfl, cOMideradD nu estado de llaúeJ.1l r!lI'iclI- 'o .lIlan:'

'\;UI ••'

b) • IXJI'!'lt:!IIie "rIl-F••I'IDtllnt.ea d01l trl!.bftlhrJ.dor~B na emprl'l

.a.•. dfllllr;n... U 1l(l8DOaa rllconh8oht!Jl eomo ttIJ.s cm virtu~

d. 'da: 1~&1111açi.o DU da prática 'nacionais.

Artigo 2.l!

), luSo daa condições e dn. prática naeicna1u. c em contlulta

40. U or&aninqõc-á ~e" e'lIIPt'.gBdore~ e ,de ttBb--a1.iHldores .aaia

rep'eeen'htivas. quando houver, todo tilllllbro devern. formulllr.

aplIcar ~ re~%All11nar per-iodicllmentll uma pollticA nll.c1ontl.l ao

enntc lko1:lTc II.Qrviços de núdll no trabalbo.

~rtIgo 311

111 !odo Mcmbro eOl'lllprooe"te-s" " e9tRbelêcer progt'e~siVlllll(tn

te Ilerviços q~ saúde no tre.buho pllrll. "todo!' os" i;rl'_balhlldorea •

lncl'J1flv8 011 do aetor 1!Ú-b1tc. e Q!I llIembroc ~1I-9 coo~rtltlvM

de pl."oduçio, elll 'todos 011 llegmentoB dI!. ativld,g.de económiep. II

811 todas as U1presl-S. AB àlspos1.;õcs ll)lotMns Deverão BAr

e.dequadq * aj)ropt"ill.t11!8 !lO!! riSCQ8 ea;pee!tieotl que l'ravalllçam

naa ellFrllllaD.

a. QuiÍldo OI serviços de' rsaúl1e no 'b:abalho nio POUIlm ••t'

,'lta'btl.d:doa 1..d1l.tUllnte par.. tod~ ...Jll,R"I"as: to~o ll.lll

bro 1nt'J:al!ll&d:o d..v.ri. el.borar pU-nDlI para .. cr1l.ç;ão de "tail!l
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vervi.os, ao consulta cora lS orgM.ir.~çõeJ'l de empregadoretl e

de trabalhadorc" mailj rcprecentll.tivao I g.uu.ndo houver.

'I! Todo Nel':lhro ..tnt,ereaslldo deverá indic!U', no prlc:.eiro re

gl!':tTo cobre R. e.plictlçi:ío dJ". GOrlvl<nç.[;o q!Je Bub!lll'!"ta em virtude

do ar.tigo 22 da. aO~!lti-r.uiçiQ dn Org2..'Uz.açi.o T.nterna.s-i~nal do

'1rnba1J1o. 00 plnnc~ G.\l.O 'tenlH!. ~labtlr~do d~ ecntot'midadc COM.

o par'ê.gr,afo ZI! de5te artigo, e expor eo reE;Latros .r:os'ttl'riores

todo prO{;res50 Blcenç!l.dO en nua, r.plü:Dçio.

Artigo 4>1

A autoridade competente deverá consultar ns ore;Mlzll.r;ôes

d«! etlpregadores e de trebn:lhadoreg mR,hl rerreg(!ntatlv~s. QUm1,

do hO\l,'1~r. Marca dfl.s oeod.iiill.u Q.\lIl de"/M .ser ada'tMM 'Para efe

ti-vnr ::m diolloeilÇõco dButlJ. convcn;'iio.

l'Ml'l"E 11. D!lS FUNÇÕES

ArtIgo 52

S(l/ll prejufzo do. t'esponrlQbilidndo de ce.da empregador eOJll

xes:Peito à GlI.Ú-dc e tlegurt!nçn dos tt'1b~lhniot'"e& 'lue e~prege.

fi 9onr:iderll-da. a necesa!dlLúe de Çj.U~ cu. t:P.bB1.hr..dcr{H; tl.p.;ll\r.l !;l,

voreoidos em !lIatérln de tigúdC e llegurMçB no trnbalho. 013 Ger"

viços de sll.Úd~ no trabl!lho deverão tllllHlgttrro;" M funções abai

Xo relncionadllS. que nejl!lll ndBqUll.dns e 9proprb.dM I'tQS riscos

dll empresa poro. e. saúde no tr~baIJlo'

a) 5.dentif'tcaçãQ o lI....ali:J.ç5:o do!!! rie:co.!J Q.ue POSSllJ!l afetRr

11 saúde no lecal de trlL'ball\OI

b) vigilância d;:If; condirtões do neio Mbbmt.e dll t'rn.btlJ.he

ti d3S prÂ.ti~a,o;: de trabalho que possam. ntct::r a saúde

dos T.rnb.!llhc.dores, inclusive !!li hm-talações 3Mit~.

ri~, refcitór,toa e ll-1ojasaentos. I~u!lndo egtes~ fo.cili~

dndes nejao proporcionadM ;[:>elo c:npt"egador;

e} BSsessoru.e.nta aobre o pl(ll'lej~ellto e A organi:ul.çio do

trll.ball\ol m<;lusive o l'<Sboç-o dOG loca.i.s de. tra.balha.

sobre a selertão, 11. mllnut;~nç:i.o e o I':ntlido da maQ.1l-in:lri~

e dOR equillM\cntos. e Dobre ~ lJubtrtAAcd.av utlliuu.t'!Z

no trnblllhol

d) p;:Irtlei;Pll,;ão no dellenvolvinen-to de prOgre.mM pllra I')

melhoramento dI\.!! :Prátictl-S de trabnlho,' belll comb nas

d.e:tU;mlt'trllliõeo e aVl'-ÜI'I15Õ-O de novo!! equipamento!!. nê)

quo -respeHa n M.úd~l

é) llJI.!le!ll'lorMlento em matéria de saúde. de .!lf!mJrnnça e de

higiene no trabn.lho. e de el"t;ono1Üa, bem como em m9.t~ ..

1'111. d~ .equi:p~entol>' de proteçao ind1vidunl e coleti.va;

f) 'tig5.ÍâncillL dA 'HI.ÚdrJ do~ 'trabB.lhadorel'l etn relnr;;iío com ()

'trabnlho;

g) incentivo da adaptaçiio dQ trB.balho B.QS tra"Qal'nadQrel3;

h) IISBistênch. em prol dI\; adoção de Jlledf.dlJS de renbilite.

Oão pt'of'iMionaJ.1

1) colll.:tora.çÃo na di1'usno de in:farmll.çõe!:l. na forlllll.;io c

edu~l!-Çii:o êffi mlltérie. de flllÚde e higiene no trabalho, fi:

de ergonor:UAI

S) ot'l'.:lmi~f&}io doa 'Pt'i'lI:.l!;!:J:Oll 'Coc.orroa ~ do a'tentlimento de

',-U'e;'nCill-1 e

11:) part1.cipl!.çi.a na maUs ti dca ~identetl do trabtllho fi: rIM

enferlDidades .PL"otis-cionais.

P.hR~E III. DA ORGNlIZIlÇÃO

Artigo 62

PwrIL o IIl1tll.blllêcitrlllntl'J dl'l ftfJrviço8 de lIaúae TiO tt-tl.bB1ho de~

vario Ser adotftdos d1!l~.l)si9ÕeOI

a) por viR. legillbtlvar

b) por convênioo coletivos 01.1 outroB llcordos ent.re os ec.

pregadores e os trl'!-bsJ.hndorel'l intereS!3Sdol'l1 ou

c) de 'lunlquer outra forme que est!1be1cç[!. n autor.1dede com

pg'te.n-te. p-révie. coMultll. às orr.-;mizações representll.ti..... BS

de êmpregll.dot"llll e de trnbl?-.llu.1doren intere!'\s:e.dM.

ArtIgo '72

lt Os servIços de f1aúde no tr'!l.bnlho pOlIDlll sc.r org:mizad03,

contor~e o ellSo. cooo serviços para \Ir.ltl. única (mpreE;~ ou con'.o

serviços COll\uns 1\ vácil'~'l Eomprem.!'I.

2;, De- cnnínrmidada cOm ro cOndiçQ~a e li. Jl't'lítict'. n<:-cione.iu.

,os lu!:rvigos de llB.údc no trB"oilllo poderp.o !ler orgMi~p-d.(.ls ;pan

a) as empresl'.S ou os e;ruP'Ot'l de (!f.lpresa:t intere!';snd!'!l'l;

b) 00 poderes pÚblicos ou os ser\'iços o:t'icids;

e) M ir!stiotuiçõac do previdência soci~1

d) Q.uBlquer outro ór&B.o credenciado pela p-utorldMe compe w

tl:lntel (J

ti) U!:lf!. CO/llbinJl!~~.o da qull-lqut!r· das 1'órmulM a.'·l:terio~eD.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

fl.J:'tlgo 8<:1

O IlnIJregRdor. o:;: tre:"cttlhllãores ê seUD representante.::!, q\lan~

do h~uve~r. dE!ver::io 'cooIJer~r ê plU'tici:p:<r na lóIplicaç50 dI:! med.i~

dM relp.ti....ll-B à organhe.çio e demlÚs I?SP!?cto!J dos s;rvlços de

s~úde nl,l trabalho. de forlMl equitMivt'..

Pf.RTE IV. DAS U?llDIÇÕES DE FlJlmIOtlM.';El1TO

Artigo 9~

lI:! Dê con:rormid~de com Ao lee;htbção e a .Prática naciongis.

oa serviçol': de e",údo;'! no tro'tblllho deverõo ver I:lul"tidi!>ciplim:w

res. A compooição do pC'::lsoal deverf vt!r detcrrdnll.d."\ eA fun

15M da nature~1'l. dõ'l.!: tar~fM a oe!" eX!lcutedaa.

2(t Os serviços de l'lp.úd~~nt) trllba.lho dever::Jo cumprir !Suas

!WlÇÕCS ê:ncoOp!lr~iêo co!:! O!! dem&ic serviços de empresa,

3l! I.!Il" confol'mid"'de com P- legisbçiio e li- práticfl. nRcionalz.

dcvcrõo ser D.dotll.d~ ltcdid!ltJ p~:l- t'ssegurar a ndell.unc\a coope

reção e coor4enaçSo en'tt'1J O~ corviço::l de ar:údo no trcbnlhp a.

qUli'ndo I'!satm eonvJ.er, com outro!! serviços envolvidos t"Ll:l .pt"esw

'taçiio dtl llsr,istêneitl. en mat.éria õe Múde.

j,rtigo lO

O pas~onl que preste cerviço9 de IHtÚde no traba.lho de....erá

gú:r;ar de plena. f.ndependênci~ profissional. tnntõ eoo respeite<

ao eml't'e~t!:dor cono aatl ttaball1o.dore!'l e seus repreRentllntes,

qU&ndo hotlver, em relaçil.l coe Ela !wl15Õe3 c!ltabelecidal' no er

tigo 52,

krtigo 11.

/I nutorid\!.d~ competente dcv.::rÍ- dctcr.':lins.r &s qUlllitiell-çõetl

que devlllll ser exig.id""e.B do peeeoal qUê tenhn de prestll-r servi

ços de saúde no traball10 1 eee;undo B. natureza dR.B funÇÕêl'l quc;

deva dccCiepenhllT c' dt! eon:t'orml4nc!o com II legil!llnção.. 13 a pr.i
'tica nacionais.

~ig;)l.2

A v~r;11iml';i.a dn tll!:Úd.c. doa trnb-~lhpd~:res (\otn :r-e-laçio com I)

tr.bll.1ho nio fleverii 1'I1gnlrlc~,.;r Jl!lrll eles qualquer perdll. de

r~dilM!nto , devl':'l:'.R. Der gratuitn 9, na medida. do ,llOIlIJIVel.

relllbnr-ru:-é. dur;mto El.!I horBtl de trabnlho.

ArtiBo 13

!rodo, 09 1;rebnlhA-dot'ea deveriío ser mrortl!l.dos Ro@rCI. dos

rlfle.oa que ...u trllbll.1ho illL~l!<::& ~ar& ri. Bn.1Íde.

I) ••pregador (I 08 t-rAbll.lhll.dorE!8 deverio in:rorm~r os nerviw

~cs de aaÚcl.e no tr'ab-Illho aobre todo tatot' do meio Ambil'mte de

tra.bll1ho qUê, sabida';' 0\01 potencblmente. pocaa e!etl!r li- Bll.úde

dOR trllbalhadortl!l.

Artigo 15

011 8erviçoll d" naúdfl no trabalho deveria ser ixlformadol'l so

bre. 011 e.MIl <11'1 "~ferm1d(ld(l;; I'Intr~ os trabalhadores e as IlU

lJênci~ ~tl trabalho !'O'r tlO'tiyo d~. dOfl.T\;tI., ti. fim. d(l. pod.erem

ldl!lutificar qualquer relaçio entre IIS CHUllae: da doençfl- ou UA.

ausência. 1'1 os riscos ;para a Ilaúdo!! g.u~ pOS!lQ haver niD loce1r;

de trabalho. Os empregtld.orea nno deverio incUlllbir o }>essoll-l

doa urviçoa d.1!! s8c.Úda no -trabalho dl'l verJ-j'icar aa cllU!lMl da

aUflêntlill M -trabRlho.

PAAn v. DAS D!SroSIÇ~'ES GERAI3

Artigo ~6

UII\R. VI!Z rltltllbalecldos os aer-.riçotl de saúde no tra.balho. a

l.ftgialaJ;io UEI-O-Íonll1 dever; d~slgnllZ' a autoridRde ou lIutorid[>.~

dea incul1'lbidp.1l. d~ :riAeill'l..ltr o l:!eu funcionamento 8 dfi ll.Sses

.orar tll.ía tlf!:r1içO!l.

Àrtlgo 17

As r~titicll~(;C9 :ror~a desta Convenção serio comunicl1dtl!J,

para o devidO reglntro. ao Dirator-Gerll.l: da.'Reprtrti;tio Inter~

national do Trabalho.

10 E!lta convençiio inpl1clilrÁ. obrigaçR" unic!llllentA pU"11 os

Mombros da Orgnnhação Internl:'.oionB.l do Trabalho cUjlls rai:i

flceçõM tenh.a.m sidO registrll-dns :p~lo Dirl!tor-Ger~J..

22 Ent!=ná. em vigor doze Illeses ll.V:;s fl d!'.1:lI. en qUe M rati~

ticllç'D.t,· ~,. doia i,~ambro~ 't~1ili~ ~ido t'~gic~ll.des. Pelo OÍJ:;etor~

Gornl.

,~ Dosde tal Jllome-ntQ, estll Convenção ,entrer5. em vigor. l'~rt'.

c.dll r.fl!!cbro, dor,e meses; P.yÓs e. data em que !lUa. ra.ti!iol!~io te

nha 11113.0 nogistrl!:da.

Artigo 19

U- ~odo r!~mbt'o q,u'!! twha rkti:!'i<:ladó eatn Gomrençio po::l.erf

a.en'.mc'i~-le. M tér-minD ~e um. ~!.D~O 6e de':. tlnetl. "" yex+.~

Setembro de 198'0'

da de.t3 t:m qUtl ttlnj111 sido ]:\O!l;t.~ ~.nici2.1!'l~ntB erc: vieor, I!!"di~

tnte uma atEt cOl!'lunieada, parn seu rcS.'istro. no D~etc-!:'-G,~'!:'ol.

da ReparHr;:á;:o Inte;nl?oional do s:'r~b31ho. "d~mínd~ nEo í1ur

tirá. efeitn até um lUlO P.P~fJ Il çlp_ta em '-l,l.lC tenlH'- df.!o l'()GilJi;,""U~

da.

2Q 'l'odo Y-(!lI1bro que 'tenha r!l.tiriel!do (lata. convenção c que.

ntJ ~ar.o de. UJll. ano a];oÓS l) t~rminQ do l:"->fl:r{od<:; d'l d~z ~m.t'J It~n"

Qic.nMo no :pt.r~nfo f1nt~r-ior~ nio faÇ'k uso do diroii:o de dg ..

nÚnd.ll. previsto pente lU'tigo. ticsrà obrig-1Jdo ti ts'tn Con'/el1

çio durl'-nte UI'1 novo Jl9f'{odo de dez anps. e de.! el!l diantl;; po

d~rá dentlnciáwlB ~o términod~ eMp. per!od':l _de dez E!rma. n:'-:l

coml!çõol,; :çrcviet30 M!lte artigo.

~rtigo 2C

III O Di-'rl;!t<)r~Gertü. da Repr!t'til}ão Int(lrl'!.IlCion~. do Trab!lUw

notificará tQdM os Mewbros dl'l Or(::lni:z:l'Jçio In"ternncionnl ctn

!'rfl.l)lil-lho sobre o rer;i~tra de ql1tlntM ratLt'ief!çõeo. doclt!.l'o

ÇÔetl e denÚnci~s lhe cOlIl1JlliquCIll OC f.!c-mbros di! Orcr>.n1.z;;.çp.?

2~ Ao notif"ic:tr os l,jembros do. ()rg~heç$o oobre o re;:;:ioi;r.o

da segunda retificação que lbe teMe. slr:1o conuntcl!-d~. ti Di.rc~

tor.-Geral chan-ará ti aten<}üo des t\1:!.r.owas de. Org:mhfl,,~Q ro>:C8t'CU

dr. dt-tz. em que en-trRrá êm vigor ecttJ. Conven~'tí.o,

Artigo 21

O Diretor~Gerttl da Reparti.ç5:o Interr,~:::ionnl rIo Trtl.be.lho

I!m::arrlnhará. 1'0 Se?retário~G~raldu :i2çõen 1jnid1!~. :PU'fL e!'e:i.

roa do 'l'egi'IJU'e •.6fl eonformidJ'á" com I) Artigo 102 da OftZ'tn

d8.l:l I'leçõcs UnidllS. uma ln!orJlllll;io comp~eta .'labre todM 10

rati1'icllçaM. decl~rl."Õê!'l e 8teg de denúnda. que te,!1ha re

gilltrado de. acordo cem o~ utigof'l Mteriores,

!Jcl,ilf> )Jl'~_ llll'.Ü, <1~!>,J;~, t.11c(tmi.ná.'A a (I(JJ:;O; I.:,.~~

ttl\ci.r.. /lI.. .ic:1t:.intt:..lo C'ollvcnçiie<l r, f:c.co<:Jcllffc1çõo:>/. d'l Ih.fJ.:1I1.i z.1,,2~

1n:<"};lU!ciOlwe. i/lJ 1!Htlllteho, paiut 6úd dl.". <'í.'~'ll'P -!>lIk'l'ti.d,tl.

C'I/"!J'(~.HO l1ac.i.D'lni:

COllt'c.llçno .n~ I::~ e r:CC.ü.,)tlllli1tfio n':' l'i~ ~ CGIU·.('III\{'nt~·~ fi: ·~l",::.:

t.~,="-{< de. l:l".pr~~~cn.t(llttc.& d.e TIU1.l'dt!''l(;",t(·.& u. ,a.,jcr.f.n I,'(I~, lI" ~(,".

1;"llIlii7o 1/11 Cr1llául.êl!c1.a lll;t~."I'1tH'i.("Hlt r.;o T!ud'aJ:l,,' fll'J!/I. lE..
ta COf1Vo:'.nçiic. ,~eco:'.l'cl' rc.IH·.{'.r,';r..~ lnuciJli::u,'i.t. .i &1.tIl· ,',aU ;il ,:,,~ç;ii:'.

.tall.to pc!c. Cun:_L"'liiio l'JtipltJ~t~'tc bl,~.U.tut.tfr: IJ~"a rc',~:.:r,.~;~,1 I.:rl'

~l.~t~;,J:I~ ~~ ,:~: ~~ :.~:':j~U::;:t::~e:r.~OI;(;:~Uf~~~~~;'~UU~:~~:cl:~_~
Jlc.(!dod~ LlTl,u.

Cil1t"l':nç.1o n'? 143 e. r.eeolltellr!/i.çnrt n(' ~ - COneCIH1CiltCt. ii~, "I~i
~/Iltç.;:;~~ c./J(J.;..i.vM-. thafJa!.llO.daJi.f<!J llIi9J!êlU:tM' - pil.O,:,,~\,ã~ de

,{,[Jutlc'dc.dc. dI!. .t1!(l.tn~I('.llt(>", rr.dot':-crlClJ, Ild t;Ott.· Re/\1H':ro dt>. C".1 j~

J!.2tlcia lll.tCl,;n~c.i,;.QUat dl.l Tlta[,c.tlllJ (191~'. [.!ot.1. C(JI1vcn.,;.i;..., ,,('~;::

ÍlCt( Ptt1l.u.('.IlCó Mlttlúi!.·tOl d lUa: J~It.t.i.~,ic~çli.UI. .t'1ilt" pct"

.sã-n TI;./.paJd.ttc. ":'llh.t".t,Ú':d!l l"e,~~ I'OJ,t:'t!~.t~ /.ITú r.~1 J. S(o~

1 '1. 1t, LS. Ilt~Clr1-t'3 p~t!l. CfJ":J:"''''ã,,, de ViA~i.f.o ~o T:"tll<l-C/W

14.05.t7, cujlJ It.c./:a.tun 1001. /I VI:. rid Jo;,c. Sitl.ângu.e".

l:l(el':l.clliZ',I-!oúõ!i1 SC-nffo.t
'o.... 110nrnrO fI[ ,UH/n/ SOD,'([

fiO. Il-i.uü.tlH> JI.l.6 i<plnçõ~'\ r:"i.!:pluM,'(!.I,.

lJflIiS!/.IA - 1Jf

C~,l'.tq,o;.~" IICf":i? c r.CCt,.,,,Htr'.l~·"';' 1'''' '{,l:~Ct'W~":l,ll~lI~C~ ;7

t.i.tflÇií.,' p!fo5i·~~i('l1itt ~ Chj-"lr:W I~C p.:.q".,\ d'·tíl:~Ú·Il.fI",:·".

h~u"r.(d"'. G9~, RumlF.o r/(! ('(Ou!r-it;lfcút lutcl'W:'~Ú'J1"':: d,'

~~: ,(,:;~ ,~.~:'1:~;~ ~:::~:Ul~:~flP.~~~',~;:::~~'~~~:.!~:~;~::"("~:::~~ :~,.7!:~
~,~t;t FI'IIl.nl,i<: I~n, I1q 3.';;6~. ,;~ :;ú.l0.f,(,. ((u.'111;:a peta Cf" '1
A(;:u d~ l'.i.vUú (((' T!.n/.oaf/":l ('."! J<j.OS.$·', CUj~-, ,.traiu·' 6""

. n.t. r",1il"t: ~ ~.lj.t3t1 f,' ri.m';:'I-i.",

COI'~'l"ntiiQ li\' 161 ~,h~('.~tl('.nrlaç;:;:Cl n':' 171-eo!:ee.'l.I~e/lt",> r('1J "<;'1

U.t<;C.i S(lii.d~ 110 T~(lb".n,(,". ti.n'Q.ta;!,,-ülw. lJ". P<,,,,,·~(i,, d,. c,.:
leJ!Qncítl In-1c:.J$~eÚIl'l1.t dl> TIlU{,n-tilD !l~g;'l. E~.f.(l C\'m'C'l~':"" "~
ccbw !'a'(.e~e!~c<> ~,<l.u(,;t"\'eü it ~tHl .'l.<t-t.qi..~i'.-=.;:;:". ~'1ltt'1 !,cJ'<: c,t

ul-i6hão T!(lpa.hN.:t~ .i.lIJtilf!IdoJ. l'rli:! f'Oh.[(l.'.'.(o. 11(' ;,OiJI ri"

20. Q5. EG. qun;lto pc!rt COhl-i~.. ã" de:. n-i"'.'Ji-':·o dQ r"-'7~"O",

l.f.tS:t7, ·cuia "eúltoJt. ftri; a DI<. 10"'( ~!r;cit.e -k'''l'C,\,

Call",cr.ç(io n<:' 16:<' c R~COllle!lda.çítQ 11~1 1]~-;::(!llce'l.1!c'~t"',t :'i
vl.çiio do "-t.{,~ ... tCl ton SCD!lhU.ll~Il". ndr,tnt!J!oIlD. W"C""ó'"''''''
1!\;('.cILltCl~om;! do TIl.a.úr,tlw (1%61. C&ÚI. C1.lI1IJC'.I1l;-t:o i<••:eeoçr:.

.'tCc.eJ!.c.h ~o.tlO.Jla\)~-W li lua Ijatl~.tclir;lãl'. ;(,·"ll.tU pel:õt

TJ!.if'M,Lí.i:~ i.t1l..tLt.rtZda. pi!.Z:t l'or..tll--'i.ta. !.Irt. 11Ç' $,JJ·1.dc. 'f..I''J.~i·.;.

qW'IIl.tO pc.l'.(! CO'JI.Ü6i1o de. .1J,ilrclt.l do T.~QI'.1.J'.íIO e.n '·1, O~, <'7. ,:',

jU'Jlcta-l.o" (ol. o J?-'I., Atllau.'I-í. /.!a.óc.alto .""a.te;111'11Ú"

o GOtl~,'tn(' lo~."h1..I..!':i.I:O. ç'~nr'tiJl'do fl. oblti.D"~.{i,, 'fu,
.tt.e c.o!lc.eJ~lte. a.<tl..ultda. da c.l,t"tu'ZA(I 1'''' Cl.k..:t-igo "1.n/) ''lI ,:",.{ir.'" 1:.
e -'1, 6, letft;d,k, da cOld.tJ;..t.'.!;;~.nl} d,,- O~[jll:~i:!dção ll7tr·il1l1CÚ"Ic.;l:
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-do' TJu.tbltlho l <'IpJi.f.4l!nta d "lnci.onl'tdM COIl.venç.pl!.4 e' ~I!.c(tttielld!!.

çõu Ilco""paJtFull'IM doA .\upe.ct.tvo.& PIl.Il".cl'.llM, pltll.tt Qu.e 4ejl11t

.!ouf,llt.tldM dO C'-'n,!lJ!.euo /JllUOllltt. /o. Con.l!".",ç~(t. pall.a. Jttf..ti..6i.~!!

ÇaD ou. Il~o. lnMútútúO IlUl'll'1ueA: di.l"pol.;'l.i.vu que abJt..l.~ll". O" !:~

uil"".J1t."b4U 4 UJ,4 Jl.4:U.(lell<;ão. f. ltJo ~L".C61!U!.lId4ç.ií~", 4pt.tll'tJ.

pl1ll.11 eOlll!tc~.,~n{o,dol. l.ll.!I,(,.6lltd(llLl!.ó. "no ca.úe.ndo Itll.tiFcoç(io.

o COll!1~l'J.~(I NorllJl1ll.(' E. J,()[JI'.JUlI10 .l(!J,a /lV',I.'I'r.'.

ou ~ãQ 0-6 .(e.l;/'JJ, OIH Cun"~,lIç[i'r.~ l11i'W.4(!lIin!lftll. 1Jll". J.I!. (l.i ,'!'.h'

Voth. •.t~ft.i ~, l~tH·C.Uf(' {/c p~r';IItOt't.Ji ,"/,Ia p~,"Jlurtí1llç;ii(.l mil/! vez -1/11:' ao;
lIe.eJ..,j'êi~:J, lfr''l{,t.lt. r"I!M. ",io·It..~.lltlUV1U, t.l)1l5111l.~ll! " ÚIU<!oO I ,lu

lIl!t.lgo "" dI! C"T!~J,u,'i.çiio Bli.oútr.J./fll., (lIUI l'.~l vl!l~II. lIr.rll \','.~ ...."~

l.tttr.Il.I1;'l" /1& CClllVrll~;'c.<\, d~.bllt. Illlr ~J>l L',lcul! li" itl:tbito ;'1l1~.'w~

('.,'nual., t.('óllflf'.1I.((o 1111, hev(I{,r.~ãQ IÚl.ó dú'rJ(·~.lç-vt!.4 ({'!laú f,,~{u':f

l.C'';-.~e'' quI' .lld..! ttJJd~' ll.áUO.óllt., rir r~ctJ!tdl'J (,1'J11l (, 5 ,º du fl~ ",{J(I

2 d(l La di' l!1l)I!I((I:~r;iI ao Ciid.i[ll' C;.v~:( [l11C.hi.lf'JlI(l.

110 ll!iI,aJu!a drt" p!loviefEJ1tlúw de (1(/<16<1 rH',(~!!.

c.Ln, vlfl/l~-w:. do PA'ct,(::II"'C po::!:/i Cl:,t'CIr.IU'''' IJICIM pJlfJi:u,;tlJ), d" f!.l!,

Iltllto (tp!l~ lI'! t. 'C,,(IlIh; .fl,./j{L~':io,

c::!;~;d;Jt'~i(:,P~ 1
~!in.i.ltlw do n.a.balfw

PJt.1U~CER/cD'!'/N'? 004/87

COMIssKo DE

ASSl.IM'l'Ol cONVENç}i:O H9 135 C m:CCM&NtlAçI;O N9 143, J.MBAS bJt. OU', VERS,,!!

DO o 'tEMA DA PROTEçXo DOS ~RMJALHADORES Nl\S EMPRESM.

RELA'I'OR~ EUGENIO ROBERTO AAODOCX LOOO ~:iif~!~.:-:'~-:;~,~~

ZDHM2WDO I0049531Bí

.R E LA T (} R I o I, ,lI, t,l'~i'~ei~ f'~ r,fll~.~.![~~:~~j

A çcmiIJlJão T.dpll.rUttIJ, douignada ptlla rorta.rla K'lb ,n9

3.360, dtIJ 30_10_86, conc1~iu favor~vebwtnti't ã IIp:t'ovaçie da convenção n'"

135 ~l,o CongrfluO Nacional l!Il !lua posterior rlltificlIÇão pelo poder EX!.

cut1.vo. ~ alsis o Itr., confona.ê se v~r;l.f1oa dt> llELATOA:IO FIMPtL,PO!:4U9

OI dell votos cl1vergantell le eltribavll.lll .. conlS.deraçÕoeB ji- ac.ute1adall·

pttlo artigo 4Q do citado ins.1;ruJMnl:.o lIlult.lnacional quo. pela 'lUA 'fl!., •

xUrllidllde., p8t:1nltl.rá a' llua incor:poraçiib na leq1l1ação pátria, ·contr!

b'lltndo, de forlM. ol'lfoll:tfv., para o aperfei~nto dali rp,lações Cl,pitlll/
.b:~lho. ti colocando o I3ru11 _ pé de 1~1e.ilile com lltI d6!llLlI Nal;õe.

"-b'eos da. OlT, Mn.rando 01 "UI com:prOll1I~"~."

o rafer.t.do arti!Jo fi> da C(;Ãnnçiio .. apn90 ead ••1J1n

-Ao l~:lsJ.a~ii:Q 'tlactonlll. a. COnven9Õ1lI1 coletivaz;. a. lentenças

amitu.i. ou a. ~chõCl judiciíid... po<à.rão detilJ:1l1nar o > t!
pc ou o. tipol!. da repra.entoação dOI trab.l.lb4darl'ls qta &n"Ml
'ter diI::elto .. protAçiio • as fac:111~lI visada.. ~la praaento

oonvenção-.

! O uu..T'01UO.

C~O flQ 1:55 DA Olor

A rati.Ucação, pelo Brasil, da Conv~~ n9 135 'da OI'2' .Col'lJ...!
:rará o procel'lao de dd!ocrat:J.,uçiio dr nlaçio cll.pita1!i:l:abalho,

no. pUnos 00 Oh.ito ColetiVO li l:n41'Vidual 40 Trabalho.

U l:Uretrizos da hCCJllM>nd...io nÇl U3:~e:ric vJ.ablli:lU' o d!

det.r.to oola~do na convenção n9 13~.

'1'. .

O objetivo da convenção foi re.\1Illdo cc-. exlr.... fal;ic!

~ ~lo jUX'l.ta A1NALDO SUSSEUND: .

~A convenção nÇl 135. de »71, ••tabele!:o que os reprl'lsentantell

dO. trabalh.aor•• nll.s --.pr.-.fI. d.-.Mlf o:jbzar do proteçiio eficaz
contra todas lIs Jal'ldldaa q\>l!i pDII~lD _ri ta:II1du o:::ol1tra elell,

lncltaive A aespr<!lda, quando lIOUV·lllii..-'p.'l111. qual1t3.a<íe 'ou p.!

las atividades dl'lco:rrentea: da. repreiJehtaçiio, da fllill'ião ai!!

•ncal ou da "t'Arf::ici~çio em atividadea' .1ndicais, dlli'sie' que
eles atu&. d ... ct:lllrd:nddll.de com a. 14i,.. ê:onVflllç~ C'oll!!'tlvaJ!ll
ou o-utrO& 1n.strm.ntoll convencional.·~·vigor tart.l). Por

sWl vez, a bprella deve conc@K1..J:' f.l!lillt!l'Ldllls a e.selS :rep:reee~

untAl, 68· :uru:ira a pe=1ti:r-lh••. c\lIIi~rir r.ipidll e ef1ca:r:me,!!
U sua funçõ.,. (Ilrt..2, § U J .... « outorgoa dt.'! bill :fa.::il1~

dea não C!j!!v. pn,judicll.r o adl'!qUAdo fundof'laaento d. illrnprestl

(art.2, § 3). Ella. noI:llll.lI a~ .plfeM 'tanto 1.01 :repreMntsn

e.. aln.Ucaia,· quanto aOIl trabalhador..s eleito. por .eus cC!!
~hAlro." no âmbito da Mlpr...., para' fl.mÇÕfJa Que, no r ••pec

uva paIs, não conatil;.uam prexrogativaa doa .1ndicaW. (al::'tJr.

,.iicil é vf!ril1car-ae que .a ccnVflnçio çOnsagra nor-a~

xlw1a. ~ natu:r.n fUndIl._ntal.-nt. pxogr~tic•• Al_ de perm.tir_212

:~:ca~::::v:: :::~:~~ :ir..d\;:C::1::t-:::o~~::r~:sod:L:::

jqrldico~trl!baJ..h!.to'll, CCl1J. & vantag'1llI ~ &~ afJnllr C!CD • r.gra -.aior in

.~rs.~a llo ;artigo 165, V, da Carta ~e 1969, tOl:nando-••• pm:tanto.in.tr~
.anta hábil para que tal prlllCliIlitO constitucion~ s .. ja reCJUlaD.~tddo p!.

b. via laqL.lativa. s. ldIba:rgo doe inúmeros f.n.t~L'l.to. fiOrut:ivoa
(conv-nçõe-.....cordas coletiv08 a _tê _-.o de algtIG•• deciaÕ@a not:rlll.t,!

'v_) da Justiça 00 Tr.bdho, qu. já aplica:raa o p=~ne!pio 1\aPtlrf.or R!
18. preceito constitucionlll, cO:~.lI.grlIdo, que,l seja o ck integração dos
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trabalh...tloreo na vida-fi, no d(.,;envolviwmto da eIIIpresa. Tlll orlnclpio

lIler..Cl!lU do corl1:;titucionltlhlt" KANOEl. GONÇALVES l':F::RREl:M FILHO <Ir> en:l"ãt:.i

C<'UI' aS:IleveraçDes: "Inova a Con.!ltltuiçáo vigente nl!ate ponto. Teve lO];

11 feliz idüa de colocar ';OIt.o preceito Ob:rigatóriO o da illtegrl\ç1io dos
trabalhadoreg. na empre~a. Com :l.SIJO rov.!J.&-J;f'l que 'o trlUlo!llhaàor MO po

da lIer !fIAis. oomlit'leró\do um l;ll~nto .... lhelo ii iE'fllp:te.II, que &1r:lplf'lll:IU:mt;

a ela a.luga sLla foria: pc=necendo !lula porélIJ, COOlO um corpo estrllnho.

11. integraçio funde ntml corpo sô o capital e o trabalho· (çft'. "Coment!

rL08 li. com~t:l.tuiçãa Fl:rasilcira", EdiÇão SaraivA, 1977, 39 vol.).

Ora, se a ClIIprasa é a. célull'L~ <la lIoc:l.edlta.0 Ci!lpit:~

lista, e se dRla podp.m, P. devem, partlcipar i,tiv",m~nte os fO:mp:reg"dolJ.,
por .meio dos denomInado$' órg.ios.e '[~Gf!; ~ ~.".,i:o soc1l'Ll rae~ lI!ndi

caia, C~ililllõell paritâ:rill.s ae empresa ou. cOlllitê!!l de _presa, conselho-;

do ~mprO!la. co-gt:lltão c participaçiio nOI; lUCrou I ',nCi:lllla integração élo
I!llIpregado no "eio da etlllrcsli estará,quiçá, o C!lIbrião de U!ll. L'd.nr:Uc.ato delI

prendido da tutela ofiCial e .=pr<:misll'.IIdo uniç'ltClIente Ç'0Ill Olt 'inb':re65ê';

de \lIlI1l. 1I0000iedadl'l dl!ll1OCritica e pluraliou, reaJJnnnte afiliado COlJI 05 prin

cíP10!l de JUJI;tiça Social. no~ti:z:ado!l no !l:'itu10 In .da Carta Ha9'na,qu;
tratll. <lll. ·mUmM ecoNOlolICA r: SOCUtL-.

~ra a RecQlIendaçio n9 94 da OIl'. lIobre 11 ·Consu.lta 111

a Co1abo:raçio entre as o:rgani;:ll.';'óes de t:mpJ:'tlqado:rlli& fl 'l'rabalhaclon. no

itllbito da Empresa", ap:rovadll hll ~rigB&imA Quinta Seaaão dll Conferência
Internllc1.ono/ll do Trabalho, t"IlI 1952, t:r..1Idllza o/l pr:eocupaçio daqtll'!ll!! org!,

nirl.lllO em rt I>lI.rtici~Hlç~o do. trablllhlldorea na vidJ" " no dell~nvQlv.t.-n,to.

das eçrea.., a verdade é qutII' a .1dé;La é velha. Nra ido!l da l8.!

delà .e CUidava, cota a aprovaçij:o na Alemanhll r pela u.Mblé1a Nacional

de rr.nkfurt. df. diapoaJ.tivo criando nol\" grandes centJ:oa indu.triala ór
gii:(I" ·eo·gl'\OOl1.nAdÕ.. de "BE'l'Rn:SI3RA'l'E~, bto i, ÇOl,li"ões de Fibric., euj:
CCSIlpo..1çio e funclonllIlGnto deveri.. ser objeto d. polterior 1e']blaçio

ord1n~h,' como 1K'Jl asstna10u o jur1.ta NER1Q S.W.B1aTEtl:O!ERI. quando,

p01=< sollc.tt:açia- do então prftsid8rtte da CNJ:. Euvalda Lodi. rac.bera • in

cUlab~cia de. estudar o projeto d", 'i.nAtrUJllfltlto int.:rDllCibnaJ. ~ qu. r.,:

.u1to\1 a _ncionad.. llllCDlM!!ndaçÃo 'n9 9" da 01'1'.

contudo. o t4llll .õ pU~LI a 8ar f':f.~vaMnte levA40 ..
ca:ata tl 'poato _ pritica a partir ~.t. Mculo. ou,.aJ.a: precls.-nt•• a

p.llrt.lr oh P::riJllBira Gra.nde Qu",qa. de ;n4/.1~18, eOlllO faZ_ ve:r E:KD.Z: J!
NtS, ~ lie. Coaiti. d. 'Entreprhe., Librll.l::rie GérWrale de. Oroit .1: de

J'arbpructa~. 19.4.5: FflZLIPl!:Pl'.u~,.!!!. (:c.ités d'';ntreprl..., 1.J.I:aLl.ri4
Artl\1tt Roun.au. 19471 PlEIUU'.: CSI.KBELLAND, iQ Ires C<:ai~. d'~,

&dit1ons RouaU1,1 ct Cie, .1~", -

Na r.lJliil"iÍ~, A ldiia .ó ganhou,torÇA *>t%.1.z por YDl.ta

de 1919 ao 1920. quan&:! governo•• legblador••, po11tl.cc.. _ton. r.li
gloso. li sindicai., PaalUU.a'm a tratar aeri...l1U: das vÂ1:1aa foau.. de. iÊ
t:..-.graçio dOll b:llbll.lhAdorl'!. na pl:ôp'eia ecoDcn1a inurna das .-pn....c.E.
t_nt. iJlpull1on.-doa pel•• nov_ f'f"r.~th·_ soel.lI gIIradu pela ,.~

-ocracla tndulllt:.r:ial.

.A respeito do t:eJIa c.nirll.l da Convlmção sob 1IlX'"~
r.,produçic as NlJ1Jintel ti exprenivas coMideraç'õea -.ititlaa pt!llo j~IS'

ta e pmf"&Dr ADlJRr MSCARD HASClHEW''rO: -

"2 n.ct'!l!IlIiria li. rt119ulaael1tllião por 1.1 ordinária do princIpio
progrlllllát1co &l art. i6~,1nc.v,ea conatit~o FlIde,r.al. que as

Hqura ao t:rabalhll.dor o dir~ito d~ -integrll.çio nll vid.. ~
deaenvQlvi.Dmto da ItlIIpr~.Il·, ~uaDdo ni~ pel•• tCrIUI.S da; parti

cipa..io noa lucros e nA gestão, ind1cll.dll.!I no texto CQn~ti.t;

clona1~ pelo /lenoa através da !OnD4 _nos a1npla da :rep:reaen';
r;io ÕO$ trllbalbadore'lI na. U1pl:'eaal!l. -

A rel?"'_nt....ç~o 0:105 trll.balhl!ldorell nal!l Il!'lIfpresall jUlltifi-ca-••

ple~te quer pelol p:rincIpiol MI q\M'l .e in&pira, quer p.!

los tund..-ntos r;ocia1Q ... qU~ a~,baleill., quer pela. funçãe;"
que poderá cUlDp:rir no fteDtido do apcrfeiçollJllento da. relllÇõ..

entre "BipN!9aào5 I!l _preg:adorilll num paI!! onde o .11ltllllM jurI
d1o::0 trllbll.1hista está l!I~vêlheo:::idQ ti àeBl!lItUa.ulado. -

As Idéias in.p.1rado:eell Que irldici'lll. a JlUli convenHil'lCitl rfllacio

ntllll-tllll COl!l OJII Vll1orll:ll da democ:rllcia, do direib;l de pa:rtici~

çio e do plurallsmo COlTlO concepçii:o bãs;iea de organizl.o;:io ~

vi.da do Pal.' .. 901".\1 111 d4. estrutura da. eDlpre!laa «ri. ..a~1.l.

:t daIIot::riuca aa .-d1da _ que pe:ra:l.te • har.onla ent.r:. o c,!
pitaI fi o trllbaJ.ho, .i. aq.u1e&cêncta CCIIQ ba'le ao dever d. r6!,

112:ação d ... paz al)Clal .. fi trllhltorlUçio do trabalhador de .•i:!.
j.ito passivo ePl .IIu;leil;o ativo cap.u d. lntlw.r no contX'.to l!!
d!v.1.dual de Uabll.~ d. que • parte intJil,'e....da..

OUando Sfl falI!. pa.cta social não i poulvel fieer a~s ..

fótll.ula. vis, penetrAr pr:ofundilllllllJntll no ".go dD!l no••o.

principllis probbaa.., d.ntre os' qullb .Pance C01l pl.n1t.ude 130

aign~fiClldo, fi 1n&d1ab1lLdllde de UlU: tran• .toPIIII.'i'io no/l" j,di1a.

que llqui con••rvllmOl sobre o trabalhador: " o _U pllpo!ll na o~

d_ deJlOCrãtielt lJUl!I pretll".l1dMlCl. eo~truir: •

t no.ao .devar oola1X1rar para que o trllba1ha.dor .aia da cond!

çio _ qUIll se ac}ut., IMrgUlhado Ql wg oris••con':'ica !lu. o

leva a maa C'rLII. d. v.lo..... ... uaa criae de oultura. a ~a

cri•• de fi, • \JIIUl incr.aulidlldtl. d1Ante,dfl tudO e r3 toda.pft

1r:reparãvei. pr.jubo. para o "li a.._nvolvtsento ,intlll9'l:.l.

pua o proqre••o do nOI!!o e:lltilQ d. vida aceial • ela. noal_

rwl.çõ.. oacona.lc.... pol1t:1cas- (Cfr. An-J. do I CongJ:l!l"o~

cional de MVO'JadOll Prõ-ConaUtuint., r:eaU,zado •• ·sio l'a,.lo,·

de 01 a 0(-0..83, pága••S5/t56).

No Br..U ji ex.b~ eondiÇÕtts para a 1nttod\\Çio de tI!a
!rO. JllCdllllo. d. ~eprêlent.t;io ti pa.:rt1c1.paQão doa tr.balbadore. no uni.VlI,E.

110 aas .aprl'llla••

O. ~ngnla.ca @l conela"_ a.. Coofedl'lraçõe. das eat~~

ra. pJ:ofhsiotlllis, aliado ao. dai. Federaçc.. e eoa doa Sindicatos, UJl.
.s..oa_tradQ que cQnstit.ui ·••pir...çio da eb..., b"o'lbalhadorll. a parUc:1p!

~ do trahalhatlor na vida e no d••lllnvolv:iAento dll I!lfIIj?r&s.. A figura

00 DelegaM Sindical, po:r axaplo. que, na pr(t1cll;j8 ex,ht., dentre 0ll.

tr.a. consta da plata.fo~ de todo. oa p%Oqrau. d•• entidad.s t:epred.!!

t:at1vu daa .-p~q4ldQ., C~ ~id.. 11 ur ~Qtada ~10 leg.iaJ.atlQl:, poi.

oonStit:U1r:L& '••le beniífico a4r- o sindicato e o. dirlgent.l. pa~

a par da .. const1tui:r tl... potta-ve:z: dai pnt.nlõ.. d. ora.. trabalhi!,

ta lSoa &elPng~ de c&a. &JIllr..", ou grupo ~ e.pn....
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J\. ·vu. CONli'E~NCIA NACIONAr.. DA OR!l~ DOS ADVOG1IDOS DO

8PA~r.r~u cuÍ-dou da co-qestão, pela "Ima brilhante e cllpaz do eroinente j.!:!

risti'l RUBENS 1lEQvrIlO, nA TA5e nÇ' 14, que tratou cta ·F1JlJçKo SOCIAL DA E~

PRESA NO ES'l'l.DO DE DIREITO", tendo S.Exa..culm.lnado, lI.pÓ& de:llOJlstrar que

o .iatema da part.t.olpaç3o c10c er.lpreg",dos Ri' aél.minlatJ::",,;:.io dll.9 empreSUl

_ constitui nUJM. ~lIoJ.u~ão que ~olga o D:I;reito em várias n....ções·, COIll

-rlllflexoD :na doutrinA b.r:llsilef,r,,-, por rec~hd«-lo, eoa ali pard.oonia.

u.il'lal.!!.dll.lJ na eCllclusao d .... pJ':eclb~dll. 'l'eGe.

Tlmbém nos: Encontros Nacionais pJ:OIl\<WioO!l pelü!J, ~dllo9a

ao. 'frIW/l;Ulir:tIlS,a;too niU:>BU~ eobre o tos'IC 11& 1n~~ do ~C"n':g~
40 na v1dll. O! na <lesoau'Iolvtment:.a da e.:llpresa. I'ar CxClllplo. no "III El1co!!.

tto li"cLonal dos Advogados Trllb."lhi5ti'lS· (A13MT), sob a prclJidênoia do

_dvogllr;lo CELSO SOl\JtES, :r:@alizado tom 5.,,1vlldo/:.", SlIhill, no p@r!.odo de 20

_ ;l:4 de outubro d.o 1~80,·0 profelu;or. juibtll e Advogi'ldo ARIDN SA"'iKO R2

MI'l'A, ao dbordar o tl"JIla do "Direito do rrablllho: Novl'!lS- Perspolotivas
n

,

• incillivo no t:r:llto dll pllrUcipa..=iio doa ~.mprE!gll.doa na o:11reçãD e no"," 1!:!.
l::r0ll da el:lpreSll, COr:lO bMl se infere dll. concluAiio do tr!blllho: n:l;o atuoU

••tigio de evolução dO Direito do 'I'rllbAho tno Brllll}.l, ê óbvio) oa priB,

C1plli~ meios pelol> qUIIIJl lIe prOCl:l&!lA 11 intê9"ra'ção dali traballl!'tdori".5 n~

vida tJ no de.llenvolv±nento dltll "l1lpreSillls.: li p~t.1c1pação nl;l ca.pi~l • :
no. lucroll; fi; o d1r1l1to ã rtlltabi:li,"-llde ( ••• )n. Subl.:!.nht!l-lle que tõll.,t!
• 111 :li. f.ora com:lIgrll.da pel.o ~I; Con'i[reaso 'Nacional sobre li. CLT", reallz!

do @!\1l pil,e;1I0 Fundo, tIS, no roê!; dI'! nõv~ro àl'!! 79.

o Oepu1;aõO CARLOS CHIARELLI, advogado t1.'abdhistll. e j!!.

ri.toa dr>. pr1meJ:r:oIl J.inAA, ~presentou o projeto da Lei n'? 2. SUl/aO, as:sin

emant<J.do: "Oispõe lIo))rtl .... crinção da COllll!:são l'ar.i.tiírla d!! Emprêsa. C';.

d!i. outJ:llll pr::ovld~noia!1~. O p:rgj-eto, a nosso ver, salvo al'J\.lTilll.[, illlp",rfel

çê>eJõ que nia deaf19u$'~ a ~ua fIlosofia, é alta......ente positi'!", comQ 1'1"

_r.1flc~ da el'.:e9e.~e r.aut~nt;,ie:al feita ~alo jur.i!1ta JOLIO C;;:SAR DO PRADO

LJ:lTE. refletida [la trecho in verbi!'::

nDando conta de gue se baseou, I'Intre out;C:OEl, em c!1tudo proce

dido por LUI:i!I HeSQtJI'l'i\, pulJl1cll::lo no. Revint.1'I LTr-lõetelr1bro d;

197~, o ilustre Oeputado Carlo... Chia:r.elli ",pr!1'lõ..n{;oU ..o Con

greIll'lO tlac:i..ol'lal Projeto d", L~;l, soh o n9 '-.l3l9/BD, dispondo

s-obrs a. cr:l.a-;iio Õ1\ Comll>ll3:o Paritá:ci"" de ~prcsaJ àsstinada a
aprf>.cl<tr, no âmbit.o {ti\;õ empre!;õ<lS, quel'lti5ec tlil'lCipU.nar~s, a

conciliar dissí<:l:io.'l 1.ndillidua:!.s .:lo trab~lhe, e a' :!.ntel:pl;et~r

no Mbito de S'Ja juri!llUçilo. as cliiulloulan de con·Jl'!n;ã'J
aeordo coJ_etivo de tr",balho.

Alcgro-m<:! por \te$' que " ,"êd~'ião do prDjeko estrut1lrOU-I'l;' "1'\
t~xto por cépia, quI'! sobr.e ti ni'lt<:iri<t el....b:ll:::el. por collc:l.ta

ção do s.mhor Ministro Hurlllo Macedo. para dar contextura 5.
idéia o:r:igina1 do ad1,'ogaç1o paulista acima referido".

'J.'~nM-$e COJ!l, m",nte .... vaJ.iosd contribui",ão para. o ten.a,

prQporc:!,clDada :pelo insigne jurista @ pcofessor CES1Jt!:NO J(lUIOR, a~ co

_otu" ·Ant.çt:"(Ij.to·~1!. Novl!. cLT~'" C~n.til:::uiç30-1 ·0. trablJ.lhll~orc!:
dav. ~rticip-r dI. ge.tio d~ t.odo. o. fundos que envolval1l. .eUII interas

•••• Aa: entidade. sindicais deVl'u:::ão ••r coor~enada8 por UlM ClõNrnJ\L Ct~
CA Dl: TR1I.W\LlUIDORES representativa d~ todoe eleB, inclusive liberaie;

da adtl\inlJlt.ração pú.l:llica dirllta ou lruliT.ata, ,pOdendo fili;>tr-ae a entida

dlll5 lntcorn""c!on<!l18.· A base da oryw:tll.ção sindiclll euta.:r:ã nas CCMrS5~
DE EMPl<ES1l., '1araotldall' po:r: cCl]venção colctiv1'. de trabalho, .!lendo elei

ta. pel~1l tr1!.balbador~lJ de, l:&di:l. empXftllll e go:!<Uldo de etital:til~dadt: no U1l
prego, alltl;!A eomo oll DE:LE:GADQ~ SnmICA.IS, t:ep:waentants!l dos tri:l.);)'l.lhll.d~
reli rl/l. reilpl.!ctlva empr.lIIl;;' jUnto ao llindicllto ( ••• )-(Cfr.R.Inf,Lll'ilJ, Br::

.IHa, 18, n9 69, jan/=.19Bl, Conferência. :r:ea.l1,:;~ãa no I11!Jtituto do;
Advogado!> B.t:".u1lc1:r:::ol: eII1 20-09-79) •

De i!1W'l valor parll. ·0 tl!mll; as conlJiãcro.ço5as tlintêticas
de HART711S CA'l'1fAR.tNO, quando analillo1. _ nNormaA (103 Trab~lilo no Antepro

:,l.to dll Nov.." CLoro: noutroRsbil, apellar dd dec1d/:."~çioio de que no in1porta;

te, na open.çii.o de cOnlfo~id!lt", ê.", .!IUborà:l.nação àan nor1llas atu;1illaàa;

ao .1atQIll:!l. 1e9"",1 preexiatl'!lntc e àB diretrH:ee que: dole em!lnam~, 0:0 ~J\llte

p'ro;jeto" l~tlllv... lnlm1;.e ~ omisso em do:ll: pontal> d~ !unõll:wntal wpor::

tE.ncifu 19\ não r'il'Julou .. pflrti~ipi!oÇio nos lucros (o PIS n;,o:1;,. ten ~

ver Cot1 o :ln.t.ituto} I 2ç} nl!.l':l li. p/l.l:::Ueip.."çiõlo n\!.. 9c:nt.ão:·c:~ec:pcionaltllM

tQ". T.anto lUiG luentivel a 'C:UDlJáO por fie tratar de. doi." J.m;.tttuto:
&.uegura<los na COnl'it1tuIçio Fedf!.l':"all'"..Qmo dj.reito~ (~rt.1G5, ~, e in

ciRO V), seJ:l 011 quaiQ nio lIe ct1l1l?rfto que' ent.íi. no a:rt.16D da ltema (~

fIt inciso& rr, :IT.I Elo IV. principalmE-'ntel~. !Cfr.R.lnf., B:C-<'1s1u.a. 17. n9
67, jUl/Ast.l9S01.

Em d,lit~.não r ..mof:"',":""p':5s flcurado!l d!lbate"lJ, COt:l. a ativa.

pAl:t::tcipação dOQ ftdvoglldos BENEDITO CALHEIROS BOMFIM, LIWI. Vn:IM.l'.Alro·

CALOElFA DE .MroRADE:~ HOJ\C~R C./UIDOSO ôr. OL:rVVIM, e de muíto5 outro.<;, i,!!

C1U11~0 <lo 8iqnatirl0, o Instituto dos AdvogaJos Eri!\Bill'd.i:05 (IABI, p!.
la" J:ll'tO/; da leu ~",ro.o pr"'A1dol'Ol:et, OTTO 'EDUARDO V:r;:ti;U GIL. . ..,l:iliorOI:l

f\Sll;.epr.ojeto d:l&pcn5o !'>obre li. np;u:~icipi!l;çã.o dos Trl!lb~lhtlóare.!1 na Gll.sl;.ão'

dar>, ElItpt:e.Silll>~ (Co-gelltão), gêt:iIld.C por J:ndiell.;iio .:ia jur:!.st;\ LU:U t'l'-LIZl\R

DO BA.RROSO, ao que no; parecE! o pr1nlcü:o produ::1.do por ôr'il'ão r:ep.rcl'ent;

tivo da ClllGlIE! ao. advogados.. Conq.uantO l?rocure AArmoni:o:iU" a filosofi;:

do capit.alismo liberal com os p:r:inc!pi0.t:l do participação do eJIIpreg'aélcr.a.
.mprflllft, @'Stllm05 convictos de lIUe con!1titu1 UIll a'lMt;O nesse te:rrnno j§.
r!Q;ico, de tal llo:r:te que !:o:ta.. tran~:fOJ:::l'll..!ldo em VrOjéto ele Lei pe:lo Dq:U

tado NAL:l'ER SILVA. al1iill, p/l.pel-c:arbono do aludido Ante.projAto. -

"Tal qUlIl li co-gestiío, - a p·lI:rt:lcip....çào nos lucros da em

pr,,~a, in!lcr:ittl no texto conlltibiolonal dellde 1946, não foi 'até a pr;

.ante da.ta rfl9"ula>ia. ou dI.,elpl1nada p"lD. lei ord1n~:ia, e:n que pese. a;

unifeatfl.çõe.a do àiver::tlOll segmento3 da s.cc:!.e.dill.dc. bra&il"!!!.ra 1\ r:ezpe.:I.to

da ne.cl'lll'liCllI.de de cumi?rir IRliAiIl. tare{i!\ I:::elõervada ao legislativo, pois se.

tr....ta de m;,is UIll conduto de pa:r:tiC!pa'j'io do trabalhador no. vléla e no

delenvolv1nlc:nto da etDpresa, que, no fIlstiq.f.O atual do C8.pita.U.aI:II:', dêve

ur UllllI. :função eJ:linentemente lIo.::ill1.

PJio impo.rtA a opiniio doutrini:r:ia do.l!l que sustentam que

Rio de~e resultar de Úllpos.f.'i'io legal, lIIU. lliJll. de con',enç.õer:· e aoordos

normnt.f.volJ, ou antão de preceitos. regula:l'lI'lnti'ldores unilat:e.J:::alJllentl'l tri
çlldús pelo f'Jllpre.'1~ilor, I'0rqul'llnO nOJõGO ord",name.nl:::o ;ju:rldico, sxil>te JIl~
d~ll','mto con!ltitu-c:ional (ut.165," da Conlltitul,?'iio de 1967) que mpõe le1
Ilobro lIl. matiit::!.a..

""0 que 1l!Ipot'ta ê que, na claberaçÃo da le1 orrjinii.rio, ou
trll8 :regr",~ coniltitUl::lona.1.l.I não sejam QJ.vJ.dadas, Cot:lO ;, da .1.S0nom1o,coi

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

aagc1t.da no art.153. § 19, da constituição, c· que não !>e afaste o h''Ji~

lado:r: dos princIp:l.og con.ub:Atanoilldoll nos art&.lbO " l6S.

DOa doutrinlldores bril.sileiT.os, ",quel" que t","-", >'>l'Vitl:"au:::I

féJ:tll,u-la& conoret<'l.l'> pua a d:l.s.c::!.pllnação l~'Ju da partf."ipaç'iü 1"1')3 ll.l-:::L'":G,

~ quo:!. isto deamer~lt.· Qt; d~!J" oolega.<:: e e~t.udiosoa do tema, iaO qU~

no.. é dadO conhecer , é o Prof.MARTINS CA'l'HARItIO.

E1s por QUe o InBt.!tuto dO$ 1\dvo<J"ôOF;. Er.... sill?iro8 {I/tE)

roprovou Ind:l:C:1ção, por nalJ tlub!lorita,de!l-i.gnando relat.or pllra il relpva!!

tt' mllltéria. da ·Participação pelo:; ~prcq1\d"!l no Lucro da Emprer;;;t",

aludido jurh'ta, com a incu!llbiinc:i/l. de elaborar Anteprojeto neS13e r;e~

tido, ou Gllja, de .regulo'lr o prNlfl1il:o constituclonal que ~sto ót'.t.o=.!.n"

1lIIpor.ll.t:l.v.ll.!lIente. D(lL'lse :rtlisl:::er L'le ães;lncll:rtlbiu S.Sa., enca.'ll.lnh1l.n'):;:,

llUl minucioso Anteprojeto cl.~ ~i tlobre a Partioipação de Erilpce'J'Z< ·in:; e~_\

Lucros djO, Err.pT.'el':"", cujo>; critérios, li. , noS60 entem.d.er, cia ....ilidoG, p0!,

que' pIllós{vels de !lerem. ~bsorll1.dl)s peJ.-!ls I"mpJ:'<:'!sM dI'- gJ:'<"1Jldê, médio e P2

queRO pol:;te. Cotll a. vante-gem de ince';tivar II ~roduti.... Idadc setori-.'ll,

'"
A AClIdoF!mia Nacionilll de Di!:e:!.ta dO Trabalho te.'ll 1:0 prc9.

cuplldo I:l~ a. inntituição de CorniBs3en Par:itiirLa!'l na emJ?resa,especlaltr~n

te ali voltadas pll.ro 11. solução de l1tIgIos qU~:le I:lasenroJ~ no seu fu.lbit:;•
N~-lIl por outra razÃo, ti rcapctt:o do fenôneno di!. ~a1peJ:tõrofil!. 0:1;, J'u!'ltlça ,:b

'l'rllbdlho" como lIoluçiío de balle~, o juri.t:a AnNALDO GUSSEKINO, depolo ue

focallzar, em Cllpltulo próprio do r.ctnte livro "DIroitos SOC111~Z

con-titu1nt.~, ° probl.....peoclfico d-Il. ~.nl:.'1raçio do trabalhador na em

pZ'f.a, houve por ~, no capItulo dA Juat:iç'" do 'l'rablllho, l1II _lt:1.r da;
.1daraçâe.ll que reputo fundUl8ntaJ.a para que .Il. visual1•• ,/1 lIolu'j'iio do-;;

conflito. laborda ~cij dll fórmUlas que, embora inovadoras, nio d:l.lJvir

t:_ ,.,. vertentes ~õ/:."icas de noJ'l~o s1sl:::f'1ll/l. ;]Urldico-t:rll):,alhilllta. cr1-;

taUzadas preponeerlll1tOOlente na repre."ntroçiío triplO.rtite e no pe.dBt" nQ~
_t!.'vo, hl.1:llIDnizado$ CQIIl ~ n8~ocl:açéa coleU....a '! o exell::cício do dh~itQ

d. <]t:"ve.. De.nb:::• .&~ eQn&ider~ç~. me.recem. del'lti!.qlle:

nA 1nlUCi&eêneJ.a dO prcccd1Eentolll do OQnt:ill11çio na omprell ..... ,cCl

mo pré-fase obriglltôrill do ajui:.'lMICnto da rocl~açêes. ó!.carr;;

tou i1 h:l.~rt/:."ot"la da JU!Jt!Çoll do Tl':.lI.~lhr;.. A :mlt.1pll~ dO;

seus· õ:r:<JãOll I::e.a !:lido o colllrlinho ut,ili:o.ado pelo Gov~:tno 'rei!e'CEl.1.

Ent'tetantc. !lo criação c.e no'los tribunair;, dli! turr'll'.1ro la de ju!'\

t_ nio I!l.comlf.!nha. se:que.r o creseÜ!'lle.nto 'lcqe.tat.L'lo da popUl*

l\~nlO.il "'-grava a lIIt.IUÇão <lo erário. Para dellconqollltianar ;;),
JUBtiça do 'l'rabalho e 1nlpr1lrl:l.r ritMo dilerl} ao'l .eull proees

lIOS ti preciso UllIa s.oluçio de profundidade: 11 imltituiçfto cO!!

pullti'.iria de Canis~õu pu-itirIaA do cono1liaçáo no.; (!stebel~

d.o:tentos OCllll maia dI! CBlII @'!l'Ipr~.d.o., .0000MO-ae, para oase e
feito, QB estabelec.Lmentos: de Ul!I4 ('!IlIpreDIl locltlil':.!ldoa no tlol'le.

mo Hunic!,J.o.

t'a:r:a fUlldaJtlen.tar esda propogiçâo, basta regIatrar qt2e

198'. ç1;:m 127;227 rec1amll.çÕes solucionatll\.I!I ~ll!G Juntas d!)

concillação e Julgamento, 309.161 (SJ,5Ul for1l.I!\ concf.1ill.t1M

por- el:lJ;ell órgÃoA e l53.IH2 (21,16l) arquivada"", ou nilc. cQnh~tr.i.

dali. O qu.e sl.gni!i.ca qu... dpeni'lS U1II quarto dai!< ;,çoos tlvere.-;;;

j"lgamento ed mérito. l'crce.nt:uai!l' Miiloqos se vetifica:r:a.m rm

p;ElCOdecnte5. J:l c~rto qUI! a demora no julgamento dOIf pJ:'=';
!Ilotivil muitl'lg VC:T.eR o acordo. Nilo menos Cf/l·to ii, pCIJ:e~, <]t!....

/lo concl1.ia'i'í\o &@'!lIf'rll I!lU.ngi.IJ l!.ltoll lndic~. na Juatiça ~'o ':I"!':f.

büho.

Ora, o quR ;;; conciliado ou ...rquival1o perllnte d!l J"untll.'l t.i'tll'bt:m

poà.e !ler objeto de acordo ou de!li.titênc1-'l nu C00il5!l&.S pn1t§.
:1::1.80. de conciliação que vi~e:r. a func:l.onar nas er.pre$aa. Oa!

por que. 3 lI.CNl&HIlI. NAC·r.OO~ oe onuaro CO 'l'RiU1ALHIJ reao1.'llol'llJ. ~

c:oll1er o anteprojeto que 1114boramo. , junta:r.ente c.:cn SE:GAD,lI':;

VT-A.NNA @! flMlDQCIC. LOBO, dispondo soma a criaçiiio deSflltl'l ~o!'!ig

Zlõel\. Essa ~olução foi :igualmente aprovada pelo I Forll:!1 ar;

a11eiro da JustIça do l'rabalho (GraJUdo. 19S() (I pelo I S~

"",nária Nacional de D1rolto do Trab'5lho prol!lov.tdo pela meno!on--;

v da ACADEMIA junt.1I.lIlfmte COl'll o TST, o 'rRT da 5~.ReifIão, a: OIT ;

II MSOCil'!lçio de Adv09'adoa ~!anoll (Salvador - 1985). Nel'te

Semi.nãr.io foi. proposto o ndesloclll'BCnto ào. claas1ctas para

dantro dllll 6JlIPru&a. onde eXl!lrcarla.m a Iltivldade Elllpec!.fl.c'" a.e
conci.tlaç-llo pri.vl:a f'll\ Õ'r.giíOll ellpec:l.ll.l:mel'>r--", con.\:;1-tuí<1CllI "'rllll1:i!!.

ep.a finill.1idade~ 'Cf:=.oo.cit., pig•• lo:Z/10~1.

c= bem di.Ils.e AMAIJRt MJt'SCARO NMCIH!l1t'OI -UÁ fundamêl.'l

toa SOCiAis recomendando a adoçio da reprctlll'lntaçào aos trab1l.1bado:r:e. n-;

8lIpresa-. lI.PÕ!l ....poiar .1!I~~. fundtit'lMtD3 &oo:i.a1. ê2Il 'P1l8QUill:!la Que ::ev~

1_ que c;II eontenas de GlI:Ipre!la9, of1c:l.l!ll ou. oficJ.ollOll'l'i'\l'!ntfl, I"'.xülte.m ar,;!.

n11lI1Oa !le:ntllhlln~s. torna. ~relõ-!;o o nominado jurista oll tJ.pOJ'l. do :I:I'![Il:!!,

..nttt.çw pI::~ferlvci!l, & 'seu \'c:t:. par", o nOllllr::t pais:

na] ai representação s!.ngul",r atrR\Téa dec d"le'3i1l~oll. sindica.!s

na. er:lpt::C!llU' de pt:queno po"t"tc:'l'

.bl li representação c;ole9"i~.IJ.a, lIIiJ1,l:::ll E! paritáriA naB alpteslHI

de llIédtd I'! granda porte, OO:rtl número de lIIenbrotl v ...rlÁvel (18
Ilconlo com Q número de eJrjpr:l'!gi'l.Qoa, eaeclnidoll úl!l t:e"t: ..o;.~"t~

t'!'$ p~lo voto fl~C1:8t':)"

o) a capac,t.dll.de de ser vot1\do' abl'!r.tA <'I Jllnd5.cali~~dOI'o ou '.'lã" •
cot:l igual e:r:1.têrio pua 3. cll.pll.cidad@ d@ VOtlt1:, "-,,p;~<Jm:,!ILd':l-,,"e

no. ór9iíoll COle.g~M1G6 \1lll. n~ro de qa'J&U para cada t:ipo UP.

trabalha.dor;

d) o ?OOP.t" de negoc.i.lI.r "1:0l'l ::lo e:nprtlall.. :medIante a~ord<:>1'o CQ1....t.l
VOt! ót! trabalho com a me5m1l. efic5.cla prêvist:a pela CLT,restr!

UI ao ãmb.l.to d.'!. eJllprl'!sill cDnven~nte, Guas ~('çÕês ou uGp,n:t:<ICllt';

tosl

el o tl1reito de elo:i'1u in!OI1l'.açÕfl1!l' sabr.e. concUçõee econÔlni.ciH;I

da e;llpresa, sua prqduçiío, venda.s, prDgrâl!laçio, evolu'filo prov!

vc1, encargos; Doc:1i:li.c. e ênus; salarLi:li!H.

f) o di.re:i.to ,113 conciliaI:" as questÕes trar...a.lhl.ntas ni'l {'ll1pn~:;:l'l.

COl:l eficSc1a ob:t1gatóría parâ as pa:rtell e co:eo pressuposto pro

ccdimental pr~io ã rec:l:maç3o jua.10ii:ll, sob pel"l'" ile e,u&nc.!.;

Uf'. açi\o sem!';!:"", quo nao junti'\<ln cún 1'1 inicial o termc. de tar.ta

ttVl!. de COhcilii\ç'áo; -

gJ. li estabilidade confer1.dll ao& cet!lbro.!; élos ór'lãos coleg1aco:J

e ol!;Ol; dBl{'gil.(~oS;

hl a 1nt%odU'i5:o de.l:~a med~da" lItt'avés d.:\ 'l1K' lllgal ~!.él

pllXa ,li lIua g-erIêral1d!ld(l" refr. Anllis ao ! Congresso Uacion:!2
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t\ê 1;4vogados I'rõ-eofl8titU1,nu. :eal1za40 _ são l>&ulo. de 01
li; 04-0e-83, pig•• f59/UiO}.

Ál:l.,is, no p",rtinlllnta a efioácia c:lOfL .:l.stl'llll.a& de re.pra

••ntllção e plU'ticipllçiio d01< tr~b"lhlldor",s na vida I!l no d"'lIenvolvila@nto

da III.llIpre..a, ncticiM'l O~ jornAis ["to rl!:CentR em que li. CrJ-9",,,tio teria

:eon.::;;:::> :r~·:r::c:ll~::~:a~:u~:t:' s::P::P;::::t::e~o M~O:::~~~:
d_ IrllhÕ8& de trabalhatlorê", não fa;:er1 parte do vooabulár10 das prao

cUPIlÇõe.. do dla-ll-cl.1a dos GBO funo.ionãrroll dr-. 'l'hAnco, 1Jr!Ii! indústria de

carJ;oc.rla., loclIlizl\da no Ba.!:rro do Limão, na ZOO1lc Oeste da cApital

pAulbt." (Clr.-Jorn...l.lo Bri'ls1,,1".d~ 19-04-87, pàg.20J.

Como ~_ infere do preâmbulo, traU-51!! dfl lngt.:r.mllfmto~

pluwmtar A Convllnção 09 135. Ap:rovfl,dll. etll 23~C6-71 pelA Conferência G!
rel da orr, reunida li. partir de 02~06-11, em Genebra, eJIl lJua qlllnquagli

siMa Ilexta reunião, totnA explt.c1ta noe lllétOdo5 de apl-icaq.!o. que Il'e p,2
dtlri dllr ef...ito i RftcallElndação ll'.ll'ld1ante lei :l.nt~rnll, acmtn.toD colet1

voa de trabalho ou qualquer hlrn:.a compllot!vel atei a prática nacional.

)llll. dÜlposiçõeB. qflrdll, I'ell.f1rrell o jli const1l.nte do p~

to lIIult1nlllcional, i.to é, .. nUi!I abra.ngênc.1a a reprell.mtanteB sindical.

• _oa elllitOlS 1:l.vremente pelOQ trabalhadOres de .ftIlprlellall, de confo~

d&CIe, repille-ae, C()IlI, aEl d1Bpon:lçõetl da lei interna ou dOIl cQntrato5 cE.
let1voB,re.pe:ltild8.u at1vidllliell r~onhr><:ida. c(:QlO prerrogativas excl,!!

.lva. doa .ihdlqill.to••

Sublinhill. lI.indll a Rl!colllll'ndll'j'ào que dito.. rlllqJ:Mlento. 1!!.
terno. poderão dDterndnar qU~ CiaSlJfl ou cl<1161>1>"- dfl l'l'prt"lIl;E'nt;mte!!l d.
trabalhadores deverão ,ter direito ã prote'j'ílo e às faci11dac10!!8 • ptllvt.

t .. no lnlltrumanto c aug.ror.t regraa que co:upatibll1zaI'l Q8 dindtoll in!.
renteB &0. reE'l:'I8f1entll.ntea .llind1.elliB COl'lI O. l:'epre.cntanteo eleitos pelo.

t..rwalhador•• da. er.l.J?re-:;llI.

lIo H;G/D II cuid.llI illollpllc1f1Ci!l.Il'oI'!nte dll& medidllll de prote;io

408 l:'8pJ:llaentantell elos trab41hlldOJ:e. " no item IV daa facilidadeB qU6
Mv.rio de kor outorgadas aOi!l rllprell:entillntel'l do~trab.lhlldorer; pllr& qul!l

dita proteção não .e torne WIla qU.:/.mera.

CONCLUSXO

Ante o Ilxpuato, plll'ece-no" qUtt tl.atlll Mini.tério não ea
trapo1ari d. sua competência _ nlflm incidiri 8Il herll'.lI;li1l. I;:ÕCio-jurld.1ca.

lavrax: unlf.atll.~ão favorâvel à lLdoção ptllo BJ:allll dill.s notmll. in5l!lrida.
na COIlV"'IlÇão tl'" 13S, .M perder de vista a. co;np1eJBentllree dll. ltl'!COIrol.tnd.!.
çio n9 143. as qullli. deverio ser encaminhadas ao çongre.sso lIacion.1, c,!
rndo 801UIPJO aprovar A rAtlftcação d~ p.r.1Jlle~t"a (Convenção n9 135), .J

'.e ••lIilD' o e:nbtnder, i1Ldotllndo, se achar conveniente. oa te=s d. ee9U!!:

d. CR4comend.çio n9 HJj.

Rio dll .:Janeiro, 24 <le abril de 1981

~ .. _.-~~.\...r-.........
E~e~to Haddl;lck Lobo· 1.

Aprovo o Pareeflr/CDT n"" OQ4./a1, dR H .05.87

~ CO'=!.~llio de lHre!. to do TI'"<'l.halho f'lllitl.lo

pelo PI. l'.:u9êoi~ Rob~rto Hllddock Lobo, _

lator•.

EnciIl.miohe-lIl! 80 M1niBF2téri...../elaçõ~E~
f.riorêr; pl'r.. pO.'ltl!'!rJ.Ol:,o:u Jysiio lft<5" Con

grll!siIlo Nllcionlll. 05 -

, J\H1rl)RI MASCARO NASCIMlmTD
Vice-pruidente ela Comit:~ão dI!!

IHrl'!ito do Trill.blllho
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••)!I. Oo-trabalho da Dr••NarÍif. Serrll, ç.,meiro, reprufln_

unte da S.e:retaria dll EDprego e Salário, e!u:~t'rfI'1lld""

pela Co1ll.!..io de ver1f1C1lr .. cQlIlpb.t1bllidada Itntrs .u

dlapo&lçõ,e:. da prllaen'l:e ConvenCia fi no... legi.1açio
Interna, CC*,o aUbs!dl0 ao Coo9r•••o Nacional., uri
env.1ado pc.te%'1or e dJ.rllltalllltnte pela uneionada i.
•••a A.~all.crla.

A Ccai..io Tripartite, de.1CJ1llu1a p.b. I>or
t.&r1a M'l'b n9 3360, de 30 de outUbro dlt 15186, C0Mp04ta doa .;'
broa const«.ntca CI.a relação an<D:A,' tendo .e reunido no. dia. {;

de jana1ro 4. 1981 • 10 de fevereiro de 1981. para exalul da eon

vençio n'ô' 1J5 d& OUg'Anh"'çiio Int.llrnllc1opal do '1'l"abl.lho, Ulllt!

..... ·PJ1.O'1'f'~ D.t Q'PRlSEw.L'Am'ES oOs 'nlAl3ANlA\lORES" concluiu pe
1& .ua rat1ficaç';:o, con.idarando qUI!! 0& doi. voto. diver'1ente;

t.c_ considerações ji prevista. pelo att.igl) rv da prÓpr.1a

convenção 135, acautelAdc::, ju.l:lI.~nta, das ~reocupaç5e. Nn.1

f ••tada. q:umto •••pecto. :r89100a1. ou ia .1cro-.mpre:..... po;
....plo.

A••ia'·9raçaa ao citado artigo rv, que adllll
t:a garantas e racr.11idlldes na. 1l.S'oÇl11;õe••.l.nd1C&.b, .. rolltrn:
Nçio da Cor;vençio 135 pode:r•• perfeitacente, inCcn:porAr_••

1.91.1lI.,çiio brasileira, contribuindo d. fOJ:Jl&' ef~tlvll., ,,"T.il o
aparfeiço,lUl'llm-lo da. rellllções capital-trabalho e .cOlOCAndo o Sra

aiI - pi d. igualdada COl1l as dhlaLa Naçõ... kfllooro da 01'1', hO;;
zoando .eus compro::ai••OIJ. -

Sra"!li&, :1.0 de f.f:!vlllniro dê 1(181

~·0w..,
Dautora Cl.Ulla Vieira - Reprelnntant(ll do

JÚnhti!~io do Trabalho - COORDrNADOM. DA
CCH.ISsAo

~
o...:n".<f"":",,,'<o.

!lbutor. Ma lia Sllr~:rne1rtl1 _. Jl.epr!.
.I!lnttmt. d Hiniatêr do 'l'rabaJho '

~",,-.Dn"\-~.
~tor rAonel cã'wXc"~t1 Parre!ra _ h.

pr••anunt.e do M.!naiUrio do '1'rabalho -

~~.
bouto;r aabw\o5o 4. L1aa e JlJlv.... -.preRrl
taftte da. COnfeda:raçio RacionAl do. 'l'r.-haib;
con. ·.ao eo.ir6io

./.r ,.,.. .u..4::"'::C~lhO-Rop'e-
aentant.1l ~ Conflllder.."io lhIr:iona1 tUI IndIÚ

uh. - uu,WR DA CO'USsAo -

~a:~~~~~P.n.. do

lO..-
.n/GAiJM.a9052

uaauouA P..... u.~ IIrI'DDCICMA1S.

c:.ew-çlo -135 • a.oo-na....,lo lU 4a OU'

anc::ul.eho i v.~. n11atórl0 f1nal

.. co.i.do ~r1~rt:it. lportad. n9 ))50. d. )(l/lO/te.,

-e&.rt'e9&4l' 00 "- Convao.çio· n't 135 !I. da.~_

daoio a9 1~3, oonoez:n.n~. i - ..xota;io d. hpr._t.n

tas ao.. "rabalha~••••

~ UQO , PQ'a'CIIr•• dIi. ~rt•• ,

1.-eonfe4aor«çio "c.1OflM1 do ccWroio

2.-coo.rlMleraçio lkc!QM;l da. Indús"ritc
3.-eon.r.-ra;io MaciQnal da. '1'ranapocta. 'f'arr••tra.
4.-etlnr~reçiQ"dOMol dos ~abl.lMdora.N ;tftdl1atrta

5.-ecnradalração .c10M01 doa ·t'raba1hadot:.. no cc-.ircl0
i.-cxmfadeuçio ReJ.Cll.Al ~ ~Mbt.~e. _ 'l'ran.por-

u. Marlt1Jlo•• rluvJ.al. a Air.cHI
7.-eoor~dor.. da ce-.l..io.

C1o~~
cooro.M.&ore d.a COll1..io

~al

, - blatório. d. cada _~ro•.

Ice
SrII.~Õ!I.~~'te

inJtituidll~~a '

COflVENÇÃO N9 135

RECOHEMDAÇÃO N9 143. dn n. :I.T.

nrnoooiIo°
lidacWl~~~~~~~~:~i~.i

tIA a~'~prec.mt.m-t~ àlI; tniliaJ.h:uloroes" COlIO

~~~d&!Io:r.IC't4ia:M'legi.slAr')íot1ljriitic~

A.) de~tw tirrlio.Us,~ OI.!"

;::~~ pelou Sindicato!l ou 1J'?E' Ct'Ufl rili!.
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.0) de ~p:'dUttantt'Z fllei'tlX: por-~
da~. na. fQU:l,) ~'JiGta, l!I'!l lei CM eIl

:n~.;-~ii;t~~é~~ro~ar:
o:nt:l ~ativas ó:lG Gin1ieat:os (iIrt'i' 3,;,).

hilti.te ~e {l. legisla~ naciom-l, QG oontro:t:CG ooleti
Wll. cc l.audo!; arbi'tr'ai!l Cu al':d~ judkdais p:;l~saJlI cleterminillr
~.u cla.!;s@s dO!! ~lmtarltes chg-~s qUE' teriwn d.f.r.et
to i ~~ li!! fad.l:imde-s l1O"la pre'Ji">Úl':. -

tlA.nnn:ijlD
O «t'tigo 19 da COll'Jen;OO estipula que Os repr;'eSentantl!!';

Ô':lG~ d"t!'Wfl goUD:' de eficu p:meção =rrt:ra todo a:to. que
p:oJ:M pjudici-'os.~rk1l81t~ o dP..sp••d3JTJeJ1to {:6I' mt5e" de ~PI ~Y""...cIdi.
çi:J de. ~ttlmntes o:b>~. de. suas a.tividadM =,ta11
de GtU fil.iaçio a? sindicato.ou de sua partieip.lÇâo M atividade sí.n:'I:l.
oal.,t1~ que ajM1 eles êrllco~ o::l/lI as ].eis, ~1;OO 1XI1&I
vos cu out=; <ll:ouJoo;; ~ vigor.

Nossa leg.isl.ação reo:l~ee 1;::r'ê5 e::pêcies c:le repres~
t5 00& tr'dh;1had?res:

LA) ()I; ...leitos~ os C;l~ de d.iIwr.-ão .sin
pl'l:lfissiOM.l, que sãJ:, ]XOtcgidas F estabili~
00 rrar.ento de sua c.ll'ldiful:ttt':l .:';t~ 1 (\lI1\).1!'O ã

ja eleito, imlud....a ca!'O sup1!!ii
e plU'icó:J, se!'i!'ITI dl'!!.pl!didos se
<lpur..-óa er.l i»1~rito judici....l

{ OG ti~ ta ~!lu.t"'~ dos ~
pô:l6 MIl CIPAls , que tem li. garantia de l'l&9' podê'r6n sofrtor desped,l.da
llIbii:l5rí.a. er..ter.Q~r:e «JrO tal a que mo se.ftl:rmJr er.lfOtivo Qic;::i
pl.iro.r, t&niro.e~ 0I.l fÍIl.lnQ!!iro (CU', ~ 165); (CJ os de
le~ drdic;ú&, de!;i~ p<'la dÚ"l!!t<;Jl:'ill 00 drdiCt\"to '~dlri~
r'mIlNall: del~ ou s~, aos q.1J.:Ii.s a ~ei nã6 confeNl gar<:!.n'tJ.1l
oorrt::f'ao1despfitlid:i.iJrotivad.:!.

Alguns: ",cco:dos coletivos tem criw.b a f~ do r·~pl'e

&en1mlte eleito paIos~ da. rm5EI"1a~, ccr.I a't:ividaees de
ear.:l'tl'r ~Strl1ti'IO, 00:\ represmmçao oird.i.eaJ.; o que atende ao
ci:sposto m arti&O S rn Cbr....enç50. EssJ:S n-pn:s~te!l p:ê~ ter,
eu NO, ga..'·'alrtL.l centra despe:límento, !Ds tE!rl:P5' da m'~ç.io aC!!r~
da entre i\S ~e,,:

rw; TA.CIJ,lIlAN':S

~ a lbnvarqio 135 que os rc~santantes dos trab.:llha

~eg~~eo: ~~ei~oo1':elt~s~~e~sl'~~t:'l'~t
eM d,w reLJ.ç5c::l~ da país e as necessi&.des. iJnr.o::1:ância. e
p::lSCillUid.'Jd~ o1:r.~in't~Md1 e deede que ~ facilidade$: não
prejuõiq.Je:Tl seu furcicm:nerrto~(.arti~ 2).

fuso dentro em~=~~e=:()~.~~~v~ ~~~~:;
eoTi'Jenr:;õ~ e acordo!:; eol~till~ ou pot' G.'.l.'llq~ eut::Z'<1 f,~t=. cani~ o
costuJl'.e r.acior.a1, ser-em !Wtilielecida!:: o1'J faci.li.õaões preccnizaõ.as ~5
~ig.J6 5 a 8 dA. Recar~ão nO? 1113.

!lcnIrc M f~iJ.idadcs N.~WS, algur;us já &ia ate.n.
did:ls por mesa legisl.'lçOO. l'.ssiJ:l: -

(Aj o I'!Dpl:'egcdo eleii:o· p3I'ot ='
go ele di...~ ou de repr€SeII12Ç.i_o sin:liw não~ ser "tr.mcferido RI
: ~::llt:il~~~~~:n7~~~e;'tV~;L7l(Çjv~l~ ~~::r=
1:0 da~ ou cliiusuJa ccntm.1:iJa1, tBll seu ron1r'ato dI! tr~n-oO su~
~o àu:mrlt~ o t~ an~ se illasta. pm o e-:f.t:d:dc de. Se'J lI'BT&'tõ
(a..T, M"l:'? 5'13. S 29), ~,tu sua vol:ta ao empreeo•.ten ~scguradJ. tE.

5:23J; (Dl ~ imrme li':!'" ':' ~I;Wli:o'lrrtP. si0ica1 r«úlh.l a iT~[lE~
lidade eles a!tsociado!; 00 sin:i1cato, c'..J;de qUI!. !>!lO <"J;tej<'l- o f'llIJl"C""'Sacbt'
~ <l. I!fet:l.ldr O desconto l!Il folha de ~"ltoJ :ru fornl ~sta.
m~5~~5 da CLT.

"""""""T>erdoem-vil'r12, f'Td:retAnta. qUI!; nem t-o::bs c>s dirp.l'toll

~~~~c~sia~~~da Rceomend1H;,io nO?

~t~a ~ 1lerd~~ sufocar a
~ COl@1:iva.e see~diI'êl:b~~ \lia ~lAtivll;.1le\\

==~~t~i:=S~~~
vençi:-J 13S. -

Fio de Janalro. 27 de janeiro ae 1987

PARttEa DA CONFEDEPACAo NACIONAL 005 TRAlJAtHAOORES NOCOM!.acICl-CNTC,

MBltE A CONVtNÇAo NQ 13S ~ A FlECQHENDAr;AO N9 1.43, DA OIT.

A 1egll:laçio trabalhitlta brAsileira. 40 Art.l'43,

da CLT, conter.pla ceJ:ta.. 9l1.I:B.ntilitlo M) f>lIlpV'''Jlltlo. eleito pu:a o caxgo ae

• dJ:I.~1atJ:a,=ão ,s1.tldJ.cal ou re~u:etlen~çio profllllltlaM.L Entre nõ"" a pr-S.

tica teJ:l conlla']rada certo respeito aquelas garantias l'Ipenas relat1V!.

aleflte ao" ell!pregados e1p.itolli para dIretoria. de flntid..dell dndlealiõ.

o Ilmprlllllar.la~o '" nem IIlIP.liJ",O II JUl;ltiça (lo Trabo'llho

vêm n.lt8 dicpoa1ç5e1l logais abrangência lIu!ic1ento para q\J.~' aquelas q!

r&ntillll Bejal:l "'pllcIIJaF: tllmbl'ím /l.os· (I"leg"adoll .lindicah ou fiOS trabalh.!!

t10rell er::::olh1dol'l (;lCloa colega!; de empresa como seus repres~ntantefõ dir!!.

l.:O[J lJ('!ln.

1I.1gu",,,,,,, olltegorilll'l ,pr.olissiolJi\illl m.d,s ol.-9"i'lRl~!

(1111:, pr1nc1pll.lJI'.el"te do 1\.Be paulista, têll'l conO(lg'uitlo clÁusulas .ssccur:!

tórias de .lI1gW!las garllntiatl,. em conven~5eD ou acordos coletlvOD,

C!l:* Multa dificuldlldé e aIO ']arllntiall obt;.ldalO 8;;'0 muito ",r",carüu:;..
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QuerelfiOS crer que" quostão dll~ gArantiaJ;

el(llJIlinadllll, enqullIlto e1emento$ 1l5Jlf!nclaI# d. liberdade s.indical, é UiQ

da!: maIs debatitlatl no seio elo trabalhis:r.o nar:ianaJ., eXi'ltamE'lnl;e porque

aln.:la t(l,:n U!lla (Gi:ça l'r'l"pon:1~ri!\nte, entn, nós, a lltl vontade p1lra oom o

sindicalisno, qua.ndo não o antl-s1ndictl.lis:r.D, d~ pArte pal;rorhtt. ~

6Um""nOfl~ll. l""gl"laçii.o tràbi!llhl11ta não é CO!l\plêta no o1ltlSunto.

Acontece que tlio virIas as formas de obtAr-,:e tm

9'arant.ia p1!J:a os T.epresE'ntlmtE'S do.G tr"lbalh...dores, senão que ulla dJ.8

lII,;,lhores ser1.a no nosso cntendlmcnto, a ra.tif.icação, pelo Bro!lJl.tl, ela

Convençlio n9 135 e da Recomendaçio ~9 143, da orr, porq'~e n~stc[; in.=.

trwoontolJ internllcionais "'atá commbl'>t.-,nclatla umll fi=e dO'.Jtrln~ do

pJ:"oteção daque1E!1l repres(jnt~ntes, tanto no que conc:crnl:! ii g~r<'l[lt:.J.~

do emprego,cato na :refo>rente .... s atl'Jiõ..dw, de dese:l1pcnho da repcctcnt.!

çáo profissional, ressalvado o devido resppit.o à pr.aprlptlad.. d~

No seu arti'Jo 59, a Convenção n9 135 chega ate

IIlCsmoa exigir que a atividade .:los represento'lnte:; d1.l·!!"tQS do" trab,!

lha<'lon'm n... f!f[lpr!!"Sll níio venhll a. prejudlcllr a dos repre."lent;:lt1te~ sJ!!

d~ea~s, " que te. U'!lIlt. forn:a indire~ di: garanl;ia àa,,; p:r:erro9i1I;Jvi'll; dXG

...nl:idadl"s o;indicll.Ls.

'!': lt Reco.'l'l;mtl.açii.o n'" 143 ~e!:fii'l Ul!l extenso rol dfl

tI1!!"Uda."l dê. prote:çáo aos representlt.ntss ?roflst:km... i~.

o p~estigio desses dois inl!l\;rilll1.,.ntos internllc12

naio; !>erJ. tl,1M. '3ar<lPtil!. de: que a Ilua ratificação poderia !Significar'

um nOVD nuco na consolfd"u;ão no Br.1l!õ1.1,êla_.dóutx:ina 1!I0bre a prQta~io

aoc rcpJ::e~cntantell àos trabalhadores na emprella.

EIll eoncluuão, a CNT-c õ favor$.vel ã. ratificaçio

da Convenciio n'1 135 e da Recom!lndacão nQ· 143, dI'- OIT.

~ Q nOBllO parecer.

2;l:...I11ll.-t:I"., lO d. rtn'lIIrefro de 1917

b cWlpr11lftnto .. dfIciJIio da CDabsio Ti-ipar;t~te,. ~.!!

nida @JlI. 13 d~ jan~1ro deatli llno, para rxUlO'l d .. Convenção nQ 135 •

iI@colllllndllçio nl;> 143, da Org..nh:a.ç1iio oInhrnacionlll do Trablllho, 1IIObt'.

proteção li!! fao111dae'les que develll ...:r. outo'r':lil.a oa r~:resll:nt';"tlll"

do. t.rabalhac!ot"il!. da .IlFe.... te.,s a hanra d. p ~r b aios d.
V. Sa., o pareoer anexo, contendo a polJi~iio da CONFEDERAcAo NACXQ.

l'llL 095 ~JILH1.00U!l NA INDOSTaIA, sobre •••a no1"ln!- int.rnacional'

do trabalho.

Stl. outro objetivo, reit.rando o. protllltol d@; nos.a

tlatilllll III aprtlço, f1rJll..lllO-noa

I"lJu.. ara.
Ora. mUlA VIEIRA
ND. coord.nlldorll~d~ COlllsaiio 'lJ::ipart!t!l p ..ra
Ex&llle da ConvenCollo ~Q 135 e Reoamemlaçio nQ 143, da OI'f
secretaria de Pela.çOOF: do Trabalho do
Min1atêrl0 cio Trabalho
li E S '1' A
lD;g"ll.f3vlI.f.

SENllORES HEMBROS O:SS'l'A COHISSJ\D

J\. Convenção p9 135, da orqanizac50 Internac1onaJ. d~

Trabalho trata da proteção aos repr.e>;enti!\nte,; âos tr!!;ba.lha1orer; na

E:.tcl\li, po:r\.õ!lntCt, i!l protll'r;;áo det'lses :reJ?J::es~tMtcs

como diriqcntc9 c~assÚlt\ls•

A lcgislll.çio bra:&:!.le:!.:tl'l l':econhece como reprelllJnt"!

te'" dos tràbalhadores nas ell'.pr<!icas;

a} ·O~ titula::r~s da repre~l'lntaçiio dou empregaClo.':i

bl Os detentorét; da fU1H:õe~ de rcpresentaGib sin<.l!

c1I1;

J\ prática naoional estií, aos poucou, illotituindo,

,através (le nl!<;jcc1açi1:o col<!'.tiva de' tr.1ba1ho, os r{lpresent~mh,::; co::;

empreg:>llcs I!ltl c:adl:l empresa, isto é, pessoas <JI1'õ!ltas pelos prâpr.iO.'J

E'lIlpre';Jo1tdon cl",- <:'lMpreSa e co~ atuação restrita ã 1I1:5.or1a Clr-pzeco;.
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Diferem dos Õelegll.dos slnõ!c«ts, f'-<!I pil.rt.e que Cl'ltC!l

atuam coll'l? representantes dA err.pregadas integrMlteS d:t. categoria

ou categorias rE>presentil.aas pelo sindicato.

!':J;SE." representantes eleitos peloi!l empregados dil ~!!!

prcslI C')lcrce/ll at:l"id"des~últipl.1!õ de caráter il.dn:l1nistra:tivo, nSo

podendo, entretllnto, exercer (rlllçàetõ de natl1rc.ll,) s!nClJ.cal.

por outro la,lo, Il. prátic'Il tem cVidenei",do qutl a at~

açOio dos representantes eleitos 'pelOIl empregados não prejuJJ.c/I as
/)-

atividlldJ!s dos àelll!9<1J.o5 51nd1c.,15. (Oh: que este.'" tem mili$> -.mPlo~

pod.erell e gO.llall\ do apoio d;.\ entidade eindical. enquanto que os o],

tr()s ficam na dependench. de "'''U apoio p",ra desf'!nvolver",rn [<\1"11>01"'

aual: atividades.

!:stllulece_se, na realid~de, uma formi'l de al'u,lI;,iío

A prote ..io l""gal. a eSlles repre.!õenbmt(' II decorre de:

1) Garantia doe estabilidade pro'lisória, flll. forma

prevlata no:. C.L.T. (Att. 5,0, § 391:

2) Ganmt:ia do livre f'!xerclcio daI: funções dE" dir!!

;io 0\1 repreeentll..aO llindic~1 (Art. 543, caputl,

3) Garantia "'li! nio trllnlOferf;ncill pllrll. local que 1m

peça ou ':Ufi,cul~e o exercício de funções de dit;
cão &1nd1çal ou repre.l:~ntacão Profiss1onal; -

<lI Ser: consider,i!;dó COIllO cr.i ...", 11, f.t"U"tllÇâo "'lt\(I'dJ...rne

fraude ou vfulêneh, de direito 1I51;e9urado pela

leg1ala .. .ii.o do t.rllbalho· (Art. :<:03 do Códiqo ..~

nall.

'" gllrol.l1t1a do reprelo",,,'t:ant'll dOI; fllllpreqlldo!l por .1e~

JUa.ca eleito depende (ll)!I·ter~s da n"90cincio coleUviIl, fir.mill,qll.

:ElIlle brov. pOllic~cnaN!nto df!loonstra "lu"" o !lr..s:Ll já

veD cUllIprindo o fJue ..e o!!ncontl:/\ preceitulIIdo nl1 COnvrlnQão ft9 135 da

O.I.'!.

Rio VelD06, nesta5 condiçõcl!l~ nennUJlla dificuldAde de

ordem prit1ClI, ou legal par;a a ratificação.

ato qlU: se impõe necel5sário. Il é proveitoso poillf que dá mais Seq~

rança aOI dele'J.ll.dos sindicais qtte, até li prellente d~tll, tim ..iâo,

inÚJll,erl't1'l vez.,s, alvo dR pl:êlUIÕIHI por pllrte d01JXlllpreqll.dOreS .otl

prtltexto o.e que nio qozam d~ f'!;tabllida<le provi.liória assequrada

aos d1ri9'<"nt",,1I "leito!!. B di mais' proteçÃo "OE: raprellenêillntell dou

empreqadol na e!flpr~S1a.

A C•••T.J:. ê, pci•• favorável à. ratificft..:;'o de que

alll coq1tll.
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11 Com.tHutção 1"...d"I""I ..... ,.~" .. rUIl" l&;, indao V, <:on"a,__ o
prinelpio do. in'te~r:lI"io ..! ..tiVll. do tr..b ..lhador na vid... no de§llnvo1."i., ..nto da. "~pre.a.

prec&i.to p1lltl~t1te-.,.h,• .<wIil:&<I~ 'lAS di~po"iÇ;jc. (!o\ llin'nllloÇ&'l n~ 135.

0" t ...b&lhdor~" t;.. bWleado. relliU;.o al"P1a dos direitos de
rtrprullmta..ão coletiva e de l"eUl:l1i" ni!. elllpl'e"'" de lIlO'Jo • fOl"tuec " movi...nto .indica!.
A 1.,ghhção ordin."iJ., po.tanto, pode .. dev.. lIer ...."lhd. de .odo e!o:tiv.t' td.. p .....~
lath.....

A r ..tlfica~o d. COnve...io n' 135 não Ull.ltará lo at'4Çio le,i.h••
tiv, UOI& ....oz q<>e • t"O'gl.lla..e"t...;o ..", d",.~ d.. tOrol. "",",p.tIveI COlO. pr';Uc... br.,II!I ...1ra.

~ :::::::a~:;:t~~:st;':1~~~~:~~i~·~:r~;;;;o dit;:~:ioq:,:l;::l~~lde:ta;;:
d ...t.,.n.r..onvenç;oratiti".,d., 'raimla.de"'r.;.t"r~contauearacterIaticudo.iat..

_ pátrio rt'l.tiv"....nt.. à. rehçõ.. entT'O' 81p.... ,.,jOlJ ......p.....Sado"..,...... i ..~ •• ""-=--
aidlll:Íee., pç.sibili':ladu. d" ""PN'S& intcr..u&<:la. .

tal_trabillho P....=r>b"d"S;,:1:iI~:;~~:u7;;:-;~:::/:~~ :;:~:.,~~;: ~n~::'l~:9;~ iI.:-~~
til!.opri,.dro. aConvençi.. n' 135 ".ta1).,I ...o", ex.t~nt.. , <tU" os ",pra..."tSI\t... dos 'tra:'...
lhadoN" deve= ll<l%2r de Pl'Ot..;ào efica" Contra todo lto que po". Prtijudieá-10». e.p.oial
_at.. & dcap..:lid. oriunda 01" 'UI condiçio de repr.,.entante. !lo. trab.l!'ladlln:., 'dCl aULa ,;;
tiviclad..~ cc.." tal, de aU:II CiUaçio ao sindicato "u cl Ua Pil.Hcil'''ção na .ti~idll<\.. d_
dieal, d ..~.. q... ... aeuaqio d....tu tra!l'allladoru ~... e..j oi.,. aoordo ecIIl .. leia. C'QI1t1"aMa OI:'

leUvose outroaa<::ol"dos_vi&Or. ,-

Tomdo ... "j.. t •• pl...,a 1"",,,"....ã,, do trabalhador n. vid.'da ..........,
opinam. pela raUfi..ação da: ConvOlnção n' 135 e P:eeo. ..nr;lação 11.111,3.

d~ 1987 ,

rn:.\ ..nte '
C'.orúcler":. N.cion",1 dos 'I"rabll1hlldoi'"

•• Tn,nspl>T·tu NadtilllOs, Fluviais ... A".-
e lM: ..bro d. e-is."o1'l'ipartite

p!uu,c. oi" ç,:.l\Ven.;:iio 135 e Ilt."1uçi<:> 143, d'" 011.

AC~ n'i 135 • a ltttOHElmJ.ÇJ:.o h.9 143 da 01'1'
trat:.ul ~ prateç';o _ :facilidad•• que d.~ ••r ckd.l:fI

aoa J:epre.eJlounte. das t:rabalhadore. ~II Plpr•••••

"pe••r d. ter .IIldo ecutJtaa lIllll 1971, ainda hão fc._

ratitic..dft. pelo Bra.il. Entr.tanto, a. cOllp&r;ada••\l

a. (lt.poalçõe. ao& pr.ceito'!. exiat:antlla 11111 no... 1e_
9i8lacáo a1ndlcal. li rat1f1cacio"dW- nf.i-ida CcnVIllI1;io

traria aVMQoa .1gnlficaUV'oa.o contexto bqal.nio ~.

'bnte ccnt.r l!i.poll1çõea ji·abora.aalllS pelo _a.c, 1ma

vaz qu...eua -objativl? •• t!mc:ontJ:a. di....inado. noa

\"lrio. ~lapoaltlvo. cOI'laolid.adoa '.lUtl trat:hl da repre 

Mntal;iio .indical n. ~-pra.a •.

Dal ~qua nio ,,-.0. ol:litáculo à .ua. rAtiUc&çio,

••1lIO POl:lllle, a. faei11dad•• qua ela pr.con1aa aoa tra_

balhadore., nq exereleio da 'repr••antatividade ela.ai._
ta, poa.ih11itaM a _ pret io 1a'1al ~o. di-

riqet:ea .1pd1c.a1a.

De.a. ~.ir., aa. apliCAção no Dir.itQ do rrcbalho

Braall.1rc, ·atraWa de %.~nta.~ão V11&ndo a'. act.q~
çio ~ l_91.1I.ç{o nac10nal ãquel•• d1apollit1voa. VU"
ao encontro do atual ••ti\1iO d. a..llaDvolviMnto (I. nouo

w:>V.t..nl:o dndieal hraail.eiro, obj.tivand-o a _ia opla.

«eeLtaçio • d.t... da .aut:onOllliA e l1ber&de aill(liclll.

Df. 15/87

r.-....__.,_._... I+__ I'-.,~...
................"' .... Ua._.,..._.I .•I_ ......T.l.IUfO'._'...W-.,.,,_y ·=.·._·__·:rol...__•__.·,. ...I_

~~
CLBUJA VIEIRA - Coo:rdenadclra

~ Coaiaaio.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COM~RCIO
Dl.LI(lAOIANO ••TAOOtlO Itlci c&JAJiIIltO

IVUIDI tUf""l JUlIro, Ul
7.Ul:lt.~tI:~M.1U.

n .... .sr....
Dr•• C1,tUZA VIl'.I1lA
Kü. I'~.íd"nta 11 C6ord..nadora
da eo-iaa.l) n-lpartitc p/e:uae de legioll&9ão da,OlT

o.auu:u.bindo-nc>a d. ta..da eo- quI! fo_ honnt
doa: ~ p.rtlcip"'" d.. ·C<-ll..." Tripartih dhd., 'F,"...nt~, _ anf:'~O, o parfl~" a
voto ti Con!""",,,.!;:;;,, .cl>~." flDrlIlU int"'l7IacionU. d... t"abalho 1>0 .->aento obj.!:o d.
no t .."qõ....

0:Mt 00&10 apla\llQ pelo trab&lho or.
d" pela SRT .. pela ..Hd"".,ta 01".... Coord..nlldori:a, .uba"'....v no..,

lO SEUl)
I'J'oftsidente

Ck>rúede .0 llllClonal dr.a 1'ra~lhlld"rea

PIO Tran.p""h1a lil...lti_, Fluviais li Aéreo.
• e Mnbro da (poli..'io 'J;rl.part~t..

p/exue da. OQr\venyão 135 e Ruo1"çã" 143, da OIT.

OlMr.<>SAo T.tIPARrrm

CO:lwcXor;'iellE~ENl)...ç7.0143

A eoovt>nçi",' n' 135 e II f\@COIIC'IId.çio ~, 143. d", Organização In«t'
nacional do n-abdl>:l, t ......... di~triz~.. báaicaa para .. prat~ão c a .. !'acl1idad,,& qllll d-..
Yf)lI acr ,larantidBS ao" rep~."l'ltantes do. trabilb.doro:. d. ".P"""·. ao du..JIf'fl1oo ráp!oo •
..fi"fl",dc"I.la.!'~ões. .

Rio de Janeiro, 27 dê; janeiro d. 1967.

1111. S:r'
P:r~ CLEUlA VIElPA
MO. Coordf!nadora rlfl C0In1uio 'l'dpartite
pll!::'fI liXa.. da c.onvenção nq '35 e ~io r& 143
Bacrat.llria de Rdaçõfla do 'I'rollblllho
X1hiati.r10 do 'lt'1.1:alhO
WlAS1LI.A - DI'

Senhora COOrdenadora.

b. OUllpria~to i d.ebão da coerl..io 'rripart!t:_, ra.!!

IÚda .. 13 da jllll'l.iro cleate .ano, para 8X'" dJl Conv-ncio »9 1JS

• RecOIHndacio n9 143, da Orga.niZMÃo Iftter~'lIIclonal do 'trabalho.

aobr. pxoteçio • faC1liclad•• 'que d.veXl ••r o\l'to:rga~a. ao. ;repr!.

.antanta. do. traLll.l1lll.~,:)rt.a olll. ~relSa, tOllh:: a honra de pa.aar

i. Ilio.. d. V. ~.. o parecar ll11ti:O, cohtendo a POll1ç.iío da. CONn:D!

uÇlo NACIONJ.L DO COHtRCiO, aobu u.a norJU. intunllcicmal. 'dc

trabalho.
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Protct'io c faclliàadl'!s que devem 6er outorgadas aos reprO!'!Bent..n

til. dOB trAbalhlldorell na elrlpreDa

A Convençiio 135, invocando em lIeu preilmbulo li Conven~lio

98, l:Atificada pelo Dr,u!l, qUI!! trata, do direito dO!' ,indiclIliu

çio. ti neqocla ... io coletIva, dhpÕe .obre Il proter;;io que develIt go

'Zu 011 r~p~eaentll.l;lotes doz trabLlhadoreo fl.ll. Q:lprellt.. abjetivAwlo

conaeder-lhell faciJ,J.dAd"'. lIprcpriAdo!ls"parll proporcionar deRel:lpé

nho r"pldo fi -efic.... z do!l.ll IIU1UJ !unr;;õefl.

o artigo 2. nQ 2, dl\ Convençtc (!In exi!lll\l'!, âetámina que.,

nA aplicaç:iío da conven"io. devClll ser coul!lideradlM ,,. cuaoteris

tic..s do .1.tf'.lIl.ll. de rAlaçôe. trabl.lhlu:l:or-eJlI~reglldordo pais e ••

nrc.saidadl!'a, importincia e posl.ib11idadll!l da e.tnprl'!l.a intere.l.a-

da. '

N"o lI"",tor do comércio •• relações t.:I:'lI:balhador-eaptegador

• ia Ucllitad•• pt'Jla d~nlllio d. e ...pn,sl. ~, devido ã aircun&tin

ela 'lue eall~ t.ipo de aÚ_vi>3..~~ pro-po:rcl-onll., i· e.t::llbe~~cido u-.

COIltato direto 111 frequente do _pr"911do cOQ o lf'll:prl'!'Jador.

B..a partieularidade dU relac;õu eIlpreqado-eapregador,

tlXiabmtll! no ca-irclo, cuja pl:I!dc:.inineia i alio me1:0 e peqt.\IM\a

••pr••a., faz: COlII 'lUe sl!ja d"'.nece••irJ.a a dell:l.qnaçÃo dfl ua re

prelll!ntllnte dOIl upre9lldo., WIUl ve:r; que lutes t.lI! l~vre e contI

DUO' "ee••o 1.0 eD.pregad~r.

Ad.llli!I.i•• _bar. o artigo 5; da Convflnção 135. 'cxpre••e li

preocupação da garantia de que I. t1J[illtincla de r.E'r~uentllntlJlI do.

trabalha.dorlfll nio redurrde nll Climinuicio d. posição dos lIindic."
tal!, é.qua.e certo quI!: a ratlficaçio de.s. convlM'lo;io 1wlPlicazi. n.

dl'll('rl'lcillCiío d. rel?rellll';ntstividl.d~sindical.

EII conclusão. entenCl"'.oll qUII II nOnM; I'lllAnlU'll" do artigo

:'.3. S 30. da con."li~açio da" ~i" do 'rrabalho. vedando fl di.

pl!nsll do uprllqado .indicalizado ou aSllociado, a pa:rtir do mOflwm"

to do r4!qistro da aul. cl.ndidatu~a, a cargo· de dlu·c«o ou repre

.entação de entidlldfl: .indic.al ou dfl a ••oeiaçio profilluional. atli

tia ano após ° final dd' lIeu Illllndllto. c~.o lI~jll eleito. inclus-i.vtl

co-o .uplente - conforme flOVA ~edaçio C1<ldA pela Lei nO 7.543, dll

2 de outubro de 1!1116 - já proporciona li. ellsclI empregadoll a ellta
bll1di!lde [>ro"1.5r1& 11. qu.. lIe re,tere o artigo 1, das Convenç6e. 99

e 13S, lloemlo 'lu" II l.'lll<lCio dt> JIIaia U1II. :r.e~reli~ntan'tf!, ou tI.-.)a doa

ItlI\prel'lll., viria 11 lIe constituir ...m e~Ce!lAO de represc.ntatividade,

CleVidO ã peeuliaridllde da nOtUla h~gh,lll"iío, gue jií rf>SIHllva. 0.11

di::eitos do e:l:preqacl.o, OOlllO representante do l'Iin'aicato, d", ~

~ P. da própria empresa, nall Co:r.ia'!liSas I:M:.ernar:; de Pre':",nção

dI! Acidlll1h9. .

Po:!: estas r~d:õelJ 11 Conrederllo;~o Nac:l.wna~ do Comércio

opina contrllria:tr\(,nttl à l:atit:Lçaç:iQ doa Conv(!nc5o 13~. •

Rio de Janeiro; '6 de janeiro de 1~87
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a) COntra dem1m'llio· inju!;ta. Q dirigente l'li!!

dtaal de qualquer 9r&U qozll. da ch~adtl ~ectab1l1dadc', provisó

riA-, nlio podAndo .!!ler dp.llI.itl.:lo. ~1l1vo se c01IICt",r f'o!llto!l gr~:I:e •

de.dl!! o ll'>Otlento de rll'gir; tro dI! 8U/I, condidll.turll. até um "'no ....pó!:;

. o t.:nr>ino do exerc1cio" do lll:llndll.tol

b) Contrll tran!lferêncii!l para local que lhe

dificulte ou 1K!pooa1bil1te o cxerc!cl0 do mandatoJ
c) dtt contlnllllt rec~bendo 1."1!'1II.UTIerllç.io ã que

vin'hl'l pctc~benao nl'l ~llIptr811,. Elll'\ ,r:-lIg,o dê ter qu~ dl'!!l_xlIr el;.t" .I?""

r" deeicar-lIfl exclulllVill..llU!utr .I.~ exerclcio de! !!IUi!l!J1 atividades I
.1ndI~ais.

r, certo. 'lu!! tllndll p"'rsilltf'lI! reChl!'lUldo por

UJU. II'!stabilidadll'! que .lhe. garanta o I!!xerc!cl0 do I!!lIJprego até

o ZOllIento 611. aposentadoria, .l!!gll.ndo qu~, me.-mo apÓB tr.rel'll. ui

do dul1':Jados da. atividade sindical continulllll. sofrendo~

pll.t:ronlLill que, nfto ::"llra5 Ve:i:tlK," che~RJ'I ,;;, d*"lIlillll'io.

MA., fie ol!t diri~J:l·ntll"lI .!.ndicl.ill 0 os re\?re

s.ntllnte, c1....IIi.t.1I ji gozlII:l de vantag-ens lltribuld!l!l por lei •

o. de1egadolll .indicai. e o. repre.llenttante. dOlll ell!pl"egll.do!!l na!!

-rilrelU i1L1n4iIL ell.%ce~ de qUlllQU~r proteção legal.

• No toCmlt~ aos prilllB.iros. nOf:AJtlos que a no!,

... legis1l.çlio l!Iom.mtio! IllApArlll 01'1 qUe !.!.o~&te.!.. Orll-,o CClll.O os

dttleglldol!l fi repre.ll"ntante. llCÍlIIll. l!lIpeeH'ica.do!l nlío K.ii.O elRlt.o!l

pelo. Grgio. c-lIUl1I1.t••••inda nii.o 90z~m do a:tfIparo legal.

A :fi~a dI:> de1"'9l1.do llindieBl cOl'lleçll. a tl!r

oe.rtllll vMt.II'Jen""'conced!dllll através o:'le negocillçiio coletiva de

-trabalho, pareee-ndo~no. indiscutível que tudo lia ene~nha 13a

2:a,o amplo e elOJÇIleto IllIP&rO ll'!'lal.

O. reprel'lentll.ntell: dos ~re9i!ldo8 na., _pre-

• •• ainrJll t!lItlio e.m fll.IU' d ... penetrllçiío.1! lI..ê.dtllçiio pp-Iol;. "JII:;>re

s;r101l. Jl.arI.t1illlO.II .iio o. c.a80. ~-In qu@ gozam dI'! 9"drllntl11s, f1

XIId.t1l através de negooia~io eoletiva de trabalho. \lza Ve!% q.l'"

qU18 nOS." l",g!alll<;Ão obr",lra ainda o~ ig'no.rn. .

rç!t;1l. !l!!t1i!l compar"ção, podeJllOs obl'lervar que,

tia.' rulldllde, A atual l~.2li?..-t!"~-,.,t~busU",h-:1l lllndll ni'o,

·at4ll11.(]f!; Il todall aA ll!X:l.qêncill.Lc~..1e'!...!!I!-...f.q~~o n9 135--ful.
PJ:.!..,!.

SeJIl dúvida qUê,l!;ob enfoque do trabalhador,

há convêni\mc111. ~ ratif.;ict."r Il. c1tad"- con~ençãD.

• l1:mi!l. Ve7, rlltlric~da, !'leus dl"'J;'oo;itivon cO~l~

çl.-la ~ tl'!r vig&ncll1_c:oJ:l forç.a dI!< lei, em todo- o b:n;-ritúrio- lHlC!O 

Di!tl. Teria, ai, o tr"balh"dor X<!l7,ões bllstanttOs [J1'Ir!t recla."!'_lIr;:, <!

prct.e9iÍ-o t.lT>pll!> ao delegado Sindietll @ M~ ·reprer;cnta~tc. do~ c.~.::n-::::

'lados na l!ttipre.!la.

Sob .enfoque gov~rn=ental há que.s" 1':-"',-:'1:"

_ conta li. orden ju:rhl1c.... cOl:'!!nante. t"lItOr.'~S rBl'\il'l det,=r,.,..tn-~rJ 'leu

o Gove-rr.o eXC!ll-inl:l as COl1se<:<<:i~nt:il'L::; e.«lSBS~H\ ga'!:af\'~ia!l ('.:~ :rela;,:;o ti
produt!vid!!-de n....cional. de :maca .:i qUt!l não wmha!l\ a cot\~titu1t"- cc
em fator dt dc.llC!:lprc.go ou de trlenor detl=:;:~1'tllo da c;:on!;ni~ bl.'"c:Ji

leJ.ra.

~cb enf<)<}\.;>'! <1os "'t\pn.><;"dr'T:'ÜSo <; l.nd\lbii;rivel

que, o:'l~ inIcio, lIcarr.etll:rii. ....lg-unl!.z di!lcul;;1ild(l~ dcc':lrr<:m.te5,

sua maior par!:,?, da falta .;Ic Mlhor preparo de n"::~oll obreir.,::; no

'l:ocante /lO!; ceus diraitos e deverec. Aereõ-itJl1r.el!! na ocorr2nc1a r;1o

'I!aa ·fl!l.<ll?c de t::I:lInlli.ç.>i.o· 'qlle, cuntll:rK, J;!C1loEive:lrr.Entn, ~19\1n!l ~l'l':'"l:~

fioi!:':.. ' -

CO:<iPEUERAÇÃO NACIONAL DOS TIlANBPOn"l"BS TERRESTRES

~E2[~ll5-L-d!._.od"'!':

F.~llill.dar:le àe rat1fiCIl~~

A Con'Jnnç':;:o n9 135, dll o"q<'lni:;~ç50 Int~rn;l!

c10n<'ll <'lo Tubalho - O.I-.?:'., o:'l1spôe SOPl:"Pc a proteção c fao.!

l!dadeB que devem ser concC!didas dO!! r",prcl':.'l'ncantl!s dos

UlI.b~lhadox'C~ tll\.S e:r,presas.

A>l ~\'did!'.3 pt:c.ccni.'1ad<'ls são. efetiv.a.mel\'tu,

indLsp!l!nsãve!a I? ... z;a que cssm'l trllb"lha,Jorel'l pCl'll5i'1n desenvo.~

V<!-l: boa c· corxcta. atualj"~o G':l ~a\'()r de seus COJl".panht!iros de!

trabalho.

EcUtnda ell:: 1971, a Convenção não foi r<'lti

flcaOIil pelo GO'Jl'lrno J::rtt!lil~i:ro porqul:l, à 6];~c~.nio sUi!u:dfiva

conllflntllnft1dM1't coe v.li.riOI!l d1tiPoaitlvoS ti!!l lOr;r!clação pátru!'

'fwv!t1, ltv;,:ndo-se em ccnlJid:cl:"&9S0 o ..t;;Jul

••ti.gola da lt'Ogl!l1lllçilo tlOeial brasileira parClCC-'101!> evidente

que .111 d1spo)!liçóell con.flitllnt&rl ~"i:;i) e'l.1r,~'rI'l('lit<;, = ~ D.qa

-.a:!.{;\z pr:zto.

v.r,t>':"ica-&e que a conver.:r~Q viaa

ti r"P:te.ent.ant'{lo dotl WIlpre-gl\tlo,\ l!ch ~:oo~ro; ca' €nfQqll:ó~ =,
pc••a Vi; 5 ler conc!~;':;1:'21';J, t;".l cuja:

.0.) o:xo dir"!gClli:O oi.Mica;l.;

c] CQr::<:l C':e!.e.9l'.:i-: .oind.!.cnLl

d) C:O:-,Q E'..:!!?r"m::l"I:'::...<11:.G dO!l C.'-"p....;:õiel:!~-' ,,1;1 Cfl

Contué'd, a propr:l.a Convençiõ:o d!t:lpc<:, gl"'!" !'l

conc~sl5~o ?"-s dita.I: i'l'Icilidadm; n~'J dever'; prejudlcllr r,.1 func!on~"

=nto efü:a::; da enpresa interessada".

El"ItendetllOs q'iC ;110 dispor dessa ·~ancit"a. Q

propr.ta cOT:lvenção eXigiu que a lraj:;iri'Á. pllI"a J!iua I'lpllc,,-ç'~o p;;-5.I:1-

ca careoerá õe 're~l=enf.ol'lç:;;i:l. •

E, BC o assunto for .r~9'Ul&:le.!1t:aao de tal !!:..')

do ,;. atwd~r os 1l'.git.1llIo!l !nt'Cressl!z dt>:s ~~?!:cgadol!l e d~~

dores nãCl vemos nada que. no lllOll:ento, po.~sa con.olt!tuir entravo

rll.t!:tiollvão da Conv/!!nillo l!-n llpr(JÇ"o pelo GovorflO bl':I'U1l!cjx?

Conside-!:a.:IloS que " t'epzesentente d='."l cJ:l ~

prega~cl!l ni!sCJ!lpresi!ls e 011 dpleg<'lrJos sinJlcl'll.8 cO(lstii;ue.:n dul!.~

fi9Url'!S r-celtas l.lnivers!'lwlmt.e, @~ espeoi'll no:!: pa-Í.tl!l."l de m;,;-'

vimento Blzi.dicsl mús dm:lcn·;ol·;,Ú!o.

no Br<'lr.il, o d""I"''1'''-dCl sindical jã Ver.!

fUC!.lIUndo, hIt Ir.uil:o"" llnm:, I!'.'l~ .!:~m an 9"~t\!l.ntia!: clc qUt!l ~q CO!!
lIi,'er~ r..-lIrpcer;!or t'llr<!l o o:>xeríç!o da:!:: funç5:·?

O :repreM'ht<'lnt:.c d~s emprugados mw ND

prellJM ainda ~e C!lt~ i.nie!l1Dd.o( na !?riítici'l [.!",·I9U~.t>;a. "'"l1;, W

certo quI'!: tenderá 1.'1 <'Iel!lt'nVD1V~r-l!l(> r<'lpl.;1'!'.1'".~llt{).

IlIJi:.o po~to, ec~id.eraM!l guri é flo3sive).

ratl.fieaz: a convenção ~ o;virJencia, dtt!ide qu~, par~ <;~r c':ll<;>

cada em priitica, .seja emitida regnl~..nco!l';".,i" .ad""')u!'ld2! Q cap;:l;:

de atender dO,!'; legIl:imoPó int..r.e"sp.l'l de Cl::1')J:"SlldDres. ",:r.p).·e')u
d~B e Gciv",=,~.

l?ZC:"O'.

"19 d.; nm1.o lk l'itl.

~@:'?~f§:LQ..Q!rg2...l"~9,

I'l_~fdno Ú D ht.ot:c.nt:n p,·ll-:n ('-'7i~enc1.tlr-1

qu... legbhçnc nô:Jc-!em8l ;If< t~;:o1;,:;n

a - eéll20 di:;;!g(Cili:.o

b - ~ t'c,rc::;(",n'i:tlntE! C'luDO!.[)(~o.o

(lenho pa'~ mC"::" dc .... t'.!.. I2nc-m..!/l1fla!t ({ p(·t~,~ [y,(..

lé'lC.r.:.t a... .o('.nllLJl-t(l.~ Cur:l'C1I'l.{;CJ c r-cc.ol!1t.llda~';;e-~ da OI:'Jtm-~:.:,lç.i~'
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1I1tt'.Jl.racioll(l,t da TJtabll,,!:/io, paJllt 6/,llob (ie. ~t'.·,C.l~1 I..ILIII,H'/.i..dct-l.

COlllFL('_.~~O ,lJll.dOIW{: •

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 27 10457

COMISS1i:O DE DIREITO DO TRA.~LH9

COIlIJt'.Uç.dO nft 135 (I. !Zl'.elJl1Jc.llda,;no 119 143 - C(lltC('.JIIICll:t('.~ ã "1'J;u

,tCt.ão dI.'. RI'.P/tr~Ld'.Il.ta:Jt.t('.~ d~ T11a.lwtfwdoN.C,t,", ad(,JJl.d(l.~ 'ta 5(,(I_~
ReHlliii{l da Con·úl'.ltêllc.la Ilt,t('.1llr,7,.c.i.Ollr:t rlo T/l{(úrl..{'/1O (J 91; i J. [1.-

ta. CClI"lVcnç(io Jt.t'.c.(l.beLL PaAc.ccAr,l. (,rtvoJúivr.ü ã. .6l1.a· Ui U.[,l c,:.r;ã..(l~
ta:nto pela Com.l.-!>-6ão rl(..tpa.JL.ti:tc. illl...U:t.I1.Itla pll.ta rM1:ta·i~:"n. /,ITL'

11~1 5.36a de. 30. TÔ. &6. t{ual1.t:o pC'.i.1l Crlllli_!J~ã(, drl OÚJ(!..(.to rir) T1l!l

ba.t!w c.m H. OS, O, eu.jo 'U!.,e.a.ta}~ do./.. " V/c. [UgFIt{N P-O(t('./d.lt

J/(l.rfdoch Lobu.

COllllcnç.iio 111] 14"3' C. P.-cCO"ICurfnr;.n:fl Jt{! IH ~ COJ1CQ./lltcntc.j (tl. "n~

glt.!lç.Õa..!l ·alJU:6.LVa.6 .-.i.:,w,balhado1u!.!l bl.i.!Jha-Hte..b' - phOl1it1ÇCi.o rl~.

,t.!J{l/tf.dadc. de. .tJr.ataIJltl1to", a.dotcr.J(t~ 1111. 60(1,: Re(uLiêiú dtl CIIJ1~~

1t~l1cút ln.t!!.1r.tla.c.iotlrlt do ThaúaC(lc' (1'J751. t3.'.6.ta CMlvrllO;;:(O J,rrQ,

br!.f1 Pll:Jll!.Cl!.I(.C6 c.outlliihi.oô ã ô(l(l IUl·t.iÓ·tc~c;ão, :t(w.tu pcta. CIJIiI.ii,

btio TJli}JllJl,t;i.te ,Úlb.t.itll1.dl1 I'cla T'DJdtJ.Jl.ia },f'J I)' JlC' .~, 5[j~ tia

19. J ~,1>5, qUltltto pe.ta. r.Dfll.i.lJ~'O dQ,· iJ.iheito do -r/Ui t'l!tlw ('.111

14,D~,87, euja Iteta.tolt ~o.i. CJ V..... Cid J().6ii: -S·.i.tJiâ,li[jU,/',Ó,

[::X.Cr..lí~I1:lZl,l,i.JfIÕ St>ulw/t

DJt. R01;[nJ[) VI.: 'A/Wf/I SOpr;:(

VO. U.iI1J.~;f:IJ{J dali Re.l'aç.iil.'.h C:x.tc/,i[l/IC ó

lJl!A.::TI1A - DF

- .• COJlIl'!Il I;i'ill ll',1 );,9 t l:l·C'.'FIl'I.d",:;'~' 1.,(' J,',t;'l·(llIrl'.III-I'-";' Ó. "Q.~tLhl

ti.tfl(,';;IJ P.'o'(llJ-l:,ÚIIlI1f. l~ c.!l1J·...d'.!Jt1 rk J't-~.!,r,,~) lk,{:\'il'liiv\", ..til
,tIlC;lll.HfL 6fJc:., l~(J.I!l'd~(J ri(/. CI."1l6r /1Í?11C'.itr. lu:tc ' .'wt.i./'Hl'ti' .:" J'~D-IH.

1,:1t'1 ,lJ98JI, rhta COIll'rlll;lill ),ccl·iH'.fl pl!.)'('('{'.'ll~!) iÍ'lV(":«I'('/:' ~

.6[ll'l l .. a:t.L6ic-,~ç-;;'~1 .tltll.tlJ 11/"(,(1. Cfll,;.l.6L~:iO' T/I.(prlll,r'('tC' .ll/f,,' i. !,,"(ls.
lH'./" PO/,tll1'.{d I~Tb JlQ 5.565, de. 30.JO.t6 J rl'WIIÚr p('tf! r~l'?

",(io d~ Vil,_~.Utl do Tka./Ja/'/w l'..1" 1-1.05.t7, c.ujo ';d'(l~'(I/, (.(

. 9!i. [IItl.111I::.J/ I.H,f;),:í.ú P.{.I1lCllÜI.

COIII'('I1<;,(iO 1t~1 TG{ c f.Cc'('IIH'.. IHiaçZío J~(' 171-c.onc.r.III:t'lIú'"o; r(['~ tIS(·':'

v.lç.ot, de S,â'ide no T)..o:t.baC.Ir"II, Ct.dot({d~!>II(f 71a. ~crlll.i(i11 rta CPf!

6c!J.í!ncl.a 11;';f,c)/Iltl.c.l.. (-"!n-f. do TJi,a(/tÜ:'1lO /19S5}. fJtf<. Cllrn!t.l1ç(io I,~~
cdrLl. PaJtc.cc,JtCh i\a.VOII.r.\,r..,u, ã 6llct }w:,U.6J..c<t~.nn, tal1.to pl' ta G.Q.

Pl.r..6!.ãCJ TJt.LpaJt.U.:tc. -t1'l6tüu.,1.da peta. Poll.,tlvd.a. I1Q 3.0[;9 dI.'.

20.D~.S6. qua.itto pe-tn Com.i.M4.u de.. VÚj.(.!.ito dCJ T,.aba.tIID

14.D~.tl. (mjo 1~C.ta.t(Jh ~(J.i. o Vii.. íOG(i MacÜ.t J.Je.~r~,~.

Canu<!.Il ....dQ n(l /62 e r;:C.CCiIllf!.ildaçã.o nY' lH··cOI,1C3.!/i.IlI1J1tt'.t. ã "!lfiCi:

rti.çiiD db AbbC.1,l'l' ('.DIJl Se{jiJ},n.nça)', adfJ.ladrlbno 72/1.. Cfllldc),i!!!('.,ia

ltt:t{,)I./H1c.loHltl do Tlu!.fJl1.tf!.CJ ,f19H)". .El..ta CClI1\J{'.Ilç.ãr. 1I.l'_~r.()elt T~

ftl'..ee1tM6ltVll.h{iu~.i.J., ã: ,o,u.a I~a.t'<'~i.c(lçõ.o; .talltD pto.ta CC'i,IÚl,(i.C'

TIL.i.paJL.t.i..tc. .i.I1Gt.i.tu.Zda. p",tl't PO/I.,taJt.i.a /.íTb J1o:' 3.334,d(', n,09'['5,
. qllfl.lI.tO· pe.l.a. Cc>mü6Õ:o d~, !U)I.C..itu do T},o.1Jl.ltho em 11.05.81, c!.!,

jO'JLClJ.a.:tfJlI. 601. 1:1 VIL. AIlICU.Vt.t. Ma6,ca:lO Na..:.c..im,zllto.

o GaVel/.lHI bJl.CiJ.U.<>..(,jLO, eUlUjJl/..lltdo a a-bll.1.aa{'(ia qlll:,

L1lf!. t::DlI.cc.ll.nc, O'LiunUa. do Cl,da.tt;ldo H/ItJLi.-iBO,J9 I nO 5, tQtlUi 2
c. ll. 6) tC.:tILO,.!!., da. COlt.6tLtuiçâ..o da O/t9aniza.çâo tn.tt'./t.IH!. cio IHt.t

do TJUlbatho, a.p1tc..tJel1ia. {t-6 lnl'..l1c1.o11({da6 Co~v(!,J1tÜI!J (!. Rl!conicn,f((

ç,õe..6 aC.{!Illp .. nha.dct-6 dCJ-6 Jtl'.ópect.lvo-4 ~'aJ'ec.eJl.c.t., ~a''L1t que!. -5ejci:

JuÍlnlc.:tlda.6 ao C(lit9J~eJ.6o Nae.LOl1l('!. Á COIWr.11r.iip, 'paitlt Jll'ltiMc,!l

çãu OI!. tlíio, .t.1lc,,,,Lbt.i.lldo qua.t:que.Jt. d.L.llpU-4.Lt-Lvo qlte uÍlh,[9JtQ CJ.6 r!:.

.tado,6-mclIIDJr.0-6 a eh4Q JlaLl61.caç.iio, t!. a-6 Reeomellllaç.õe.6, a~ll!lj.. "

paJI.lt cO/lheci,mell;,to do..; l.eg..!.Jl.a.uO)lC.J. niiu cabendo ltt1.·ti.McUl ç ão.

o Cor'{;';l'~_'~O {,I1(rÚ'l1flf. E, .!o r· I, r !(((lH' "(1."'1 I!J""('I r

C1L1. !Iria (,.I> .te~':tll/, dr l.!, CI'lll'c.lJçDr.~~ apAr.,M';lU;r!:U.l. H!ll" óc. o!' <'')1'<i:.

ur~r" ,teJli Cf r.,'vrJdlfl t:r. ]J'I(!liiO~ICIt l'l~a· p"wlí~ld!ltH~ãCl uw' I'e;o. lj/l(', I,:,

dr,c.llücJ. ((u'iI'r.t.c. P{ldcJI úió défJ.illi..fú'(l4, C',(rII~UJIIlI('. Ci .iI1cL~(l r d~'

c(.'d-!!IC 1/4 cfu Ccm.6Li.úq'.r;:i',o B:((I!.>it'JiJ(([, O/til elOl V(~l(J/L Ul,lrt 1'(',2 l(!

.t).(.!r.J1.1Jilh, fi:" COnlrr'J~l5c~. dr,!,dc "w.! a.m \!,{{jOJj no íil),hLto j,!J1.'~!Ui!2.

c.ü'IlIl.,r, J(('.l.uftc'htir' lia !d!.vCJ.'J<tç_Cio r/n/, dL~JHI,!,.i,r;Ü(!~ .{'ç'!j(CÜ h.';Jd!..

.c(!...i·!ta~\ q/l{' .elrc,!. 6(JIU',111. ar{v~"d<l.!>, ri!!. 11,c.Ci!~dó tOIll li ç E' dó rOIU:/o

2 d!f LCl.{, d<'. l11tlwrll!r,r.ó ao c(jdi.,qI'J Ci"u.[.e. H!;(I,,,U.f!i,ltO.

ND (l.~I_I"'JdD da/, j)Jt(,v.lúi!I1C'(t1.o de. VOJ..,oo. - bl:p.!'~~

CÚ1, va.tfJO-:'ir, do pJU~H!.IJ,tl! pa/LU i'X.tC.J~Itt't.Jl lil/.',U.tl pJIO.tC.ótO/o ato. ('tS:.,

uadó a.pkeço ,.". conl.i.dl!.J/(1.r,ão.

PARECER/CDT/N9 003/87

C2nvenção H 3 da OIT r- Recomend~
çaQ 151 da. OIT - Igualdade de tr~

Ul.Il'lento lios trabalhadures rnigran
tes c princ1pios sobre migrações
em cDndições abusivas.

1 ":' Portari;) do Exmo. Sr. Miniotro cio Trabtllho nomeou cO!h.icnão Tr,!,

partite para estuda d.a conv~niência ou niio da ratifica9ão t pelo Br~

si1, da Convenção 143 e Recomendação 151 da. Organização InternaciQ

nal do ·Trabalho.

A Convl'lnção n9 143 versa ~obre. 'as migrações e.m. condiçõe~ nb~

!I1vas c <1 promoção de igualdade dc oportuni.dadeo c de tratamento

doa trabalhlldorr!G m1t;jrantes.

A Reco~ndação n9 151 li c:f.tada coma ,.._ Rec:omendação !lobre

trabalhadores nigrantes.

1'1. cornis$ão foi cons-t:itulda por reprí"sentante.!'l da Governo; da

Confedera9iio Nacional das Prr..fissôes LiberaL~ tO! Confederaçiio t;acte.

nal dos Trabalhadores em Tra~sportes TerreOtr05, pelo!; empregados.

e da Confederação Naciont:l.l do Comércio c Confederação Nacional da

Indústria, pelos empregaàores.

2. - Da participa.ção dos membros nomeados para o examE! c.a matiria,

resultou Q relatório final, concluindo que- ó'I maioria dos rnambrol!l v2.

tQu contr:riarnente à adoção da Rec:omcndaç5.o 1S1 da OI~ I contra o v2.

to favorável ela crmfederação Nacional da. Indústria e abstenção de

voto da Confederação Nacional das 'PIofissões Liberais e, do ll'loemo
modo, opinou-se contrariamente ã ratificação da Convenção n9 143.

3 - A Convenção n9 143, visando complementar decisões anteriores da

OIT,: fixa, em rl'!sumo lItooidas rel~tivas a duas ordens de consider!,

ções:

aJ adoção de medidas para suprimir mi9'raç5e~ c1.and!lstinatJ com

fins de emprego e emprego ilegal de migr<'l.ntcs1

b) medidas garantidorat:l da igul1ldade de oportunidades e d ...

tratamento ~ntrc nacionais e trabalhadores migrantes C1ue

encontrem legalmente em seu território.

4: - Sem prejuízo dos enunciados, que contêm princIpios lógicos ..

conncntâneos com o estágio atual da cultura brasileira, como beJll

ponderaram os membros da Comis5ão Tripartite, há, dispositivoS que,

se ratificada a Convenção, implicariam na .alteração dê questões ~.

int~rcs!s~ atual da polí:tica migri)tórla. no Brll.lJ11.

5 - Não 5el:ii!l, por certo, o fato de já haver legislação abrangan.

te ( como o Estatuto do Estrangeiro t'! no~ con$'I:it.uc1onais e 1.1.

gats, ga.r:ant:l_doras do. igualdade entJ:a trabalhac;'!.orcs est.rangelro. e
nactonais, que t~rnariam diflcil a ratificação.do instrwnento in.

tCt'nac::ional mn examc•

:Ao contrário, desde que prine!pips contidos n~ conv@;nçio e.!l

contram eco na legislação brasileira já exiatente, a nor:ma int~

nllciQnll.1 ra tificada não teria como conseqriênc1a .cenio con.sagrar

na' n08!!l~B nçrmas ne!lse terreno.

6 - Sucode, todavi.a. que há, no corpo da Convenção, AlgutnaB pr_!

crições que se tO'rnam de dificil aplicação pelo Brasil, destacando

-&e, d@sde logo, a conseqt1ente tleceilsidade da elevação de recurso.

e meios para uma efetivo'! fi8calização de migrações ilcg~!s, eJ2I rl,!

c:orI:ência de nossa extemlào t.crritorill1.

7" Hã. também, o registro de que o par. já ultrapassou lia fa.e.'
dê migrações, que foram admitidas pllI:.lJ. propiciollr ft@U dORenvolvim-n

to econômico.

Por i~so, talvez. o relat5rio da Comissão Tripartite t_nha

posto em de~taque a inçonveniência da entrada de eBtrangciroR por
"IlIOvimentos migratórios·, na idéiA impl.í.c.ita de que, ratiUca4a

agora i!l Convenção 143, estm:-sé.-ia reab'''~ndo um capitulo de bel!,

aa história, já contado. .

o relatório da· Comissão Tripart! tE!' in.iate em gUCt, roA pol!

t!ca roigI:a.tõria atual, n~o há o "trabalhador mi9'rante·~ como !ir.

vlsto na Convenção.

o - R~stat afinal éxaminar. até que l?Onto não ratif1elllndoll conven
ção~ cl;lta.rin o B~asil de!xando de obt:ervar 08 principios de igual

Qode dcse~ãveis entre nacionais e estrangeiros.

f.;nssa Constituição já consagra o principio óe !9ualdlld. ~

~e bral'lileiros e estrangeirol'l e noRRa legialaçao do uabalho' .não
136 assegura direitos t.rabalhistas IPI prcwid.ncilrl0.· aos t!8tranqe!
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rOIl, cc.o •••t~8 garnnte o culnho do Poder Judic15rlo, para a rD!.
nutençiD dOa exerc:~ci(]. del!uuul dir@itoll4

9.. Desde que grande parte doa princIpioG contidos na' convenção

jã atl integram na legisbçio pátria e, ainda, ~vanda êm conta qun

•• preocupa~ões de direi to internacloni51 maiG particularlzadac não
_ia problélMs que no Brasil afetem os princIpias de convivência e,!!

tte: oa pAltlfls e - quanto aOl! tJ:abalhll.doreS nacionais e estrange!
rq.n .. também entrec elês, ~ prec:iso convir que algumas normas da
convenção &5 'Vir:1.a.m., 80 aprovada, modificar uma poHtlca migratf
ri., CJ\1G hQje se C!lt:'Act&!za por uma linha rcstritivA e seletiva,

poX'que tendente, agora, ã garantia de .oferta de emprego aos naciQ.

nai., .~m barrar a cohboração de mio dé obra especializada.

10· - Não convém ao paIs, com essas premissas, a.largar a faixa de
obrigações com estrangeiros - e não há d~ falar-sê em. movimentos

migratórios _·como, por exemplo a obrigAção, praticamente impos9!
'V~1, de, garantir-sft ao migrante e sua flUiÚ.lia que pr:IH~ervcm a id~n

tidade n&c!onal, vlnculoD; culturaia, incluindo a pollGibilidadc. de.

aa f1lhos receberem a educaçíio na lInguA materna.

A condição genérica ele garantir-sc a legalidade da pennanê,!!.
ola. _ caso de perda do ecprego, por egemplo,' tambmn implicaria

,_ JIOdif'icaçÃo de dispositivos ~ Lei de E9trangeiJ:"os. relativos

I.' hip6tese!l de concessão de vistos de permanência.

11 - Em resumo os prlnclpioc de 19ua.ldade entre as peSSOo!llJ, co.!!.
tidos na. Convenção, jã se intt!grlUll na legislação e na ,cultura br~

.1leiz:aa; não eatá o Brasil no alvo de preocu\?ações decorrentes de
r ••peito ã pe8GO~ humana, diante de COrrentes migratória, ji ag!:!,

.ra: -!nexistente8 e ainda controladas para garantia de emprego aos
nacionais; o contJ:ole de entrada de migrantes em. condições ilegais

;tã @ objeto de cuidados contidos na~ norm.a espeC'Íficas.

12 - Por todo o exposto, e ! vista dl16 pondcrar;õcs e opinião da
coaú,••ão .Tripartite, no sentido de que a aprovação do 1nsuucent:o
.6 viria compromet~ diretrhes dApolltica tn!gratória, no est!
gio atual 'da vida brasileira, SOl!lOI'l de opinião que não ti oportuna,
fi Por 1080,. não conveniente, no momento, a_ ratitica'ião õa c"onve::
çio.I"3 da OlT, s ..tlI.j ••

13. -' Ao .Recomendação n9 151, por seu alcance, não só exacerba 08 mo

Uvos re8tritivon jã apontados no exime "da Convenyão n9 143, ~ . mai
tUtbém. J:eflete problemas que JlIurgêI'Q com moVimentos migratórios. V1
.. ela" afinal,. uaa longa série de bcnefJcIC18 aos trabalhadores m!
9rantea, COttl li. responoabll1dade de gar~ntia de sua Observância p.!
lo pat~ que oa rf!;cliliR.

MeGtIO ac:citllndo, obviamente, a justiça do trAtamento humano

&08 tnigrllntes, é bem ·de ver que a ReCol'i'lendAçáo n9 151 não fi de f!
c11 execuç~o.

1.( - O Bramil, com sua complexa economia, com Duas disparidades r,!!
gionais e com um elevado e rescent;.e número de procura de nOVOl:: _em
pregos a cada ano, nio pode assegurar, a todos os tra.balhadores no!
Oion!lis, grande parte dos preceitos contidos na Recomenda'i'ão~

E, aI&! dOA probl+S nacionais, simpl-e.s1nente abordaó.os, não
tem hoje o Brasil movimentoo miqratêiriolll"f com propOstas de e1ttpr~

g06, para cogitar da reciprocidade do interes!:e econôlll'-co do ~IG

com. o interesBP';Iocial dos 1m1grantcs-·c dou probleIno!la emerqentes ..

15 - Se, COI'D menores obrigi!l.rróes, opinamos pela não ratificação
da COnvênçio n91<13" agora, com mais ugulllentos expendldótl, ·tam
bélll se percebe que nlo t& exeqüível 11 Recomendaç.so nSl f5f,-no céu _

toao ., .adro. tatnbéJl'l opinaft\Os pela :IIU~ nlo a.doção. .

Sfto paulo, 30 'de abril de 1981

Aprovo O E'al:@Cl!r/CDT n~ 003, de 14.05.67

da Cotttisl]ão de Dirdto do Trabalho cttn.f.t,!.

do pelo Dr. Cid Joaê Sitri.n~lo, relator

Bn'caminhe-se ao Mini,aterio da~' Relações

Exteriores para posterior &ubm.i,.ssiío.

CoÍ>gr...o N.oion~l~ /.'

/-7, .'
/0{

AMAURI MSCARO NASCIM.ENTO
Vice-Presidento da com.inns.o de

Direi to do Trabalho

K'l'b-Ooo.e04/87

Portaria Hiniatcrial n l 3.56B, de 19/12/85 - D.. O.U. ;;'0/12/85

OF/CJ/OCT/MI/NI 419, de 24/11/85

Ao!! Senhores
Membrol!! da COlllbsão Tripartit.e
In!ltituída plI.ra examinar 11.

COJIVERêJ,.o 11- 143, e
·P.ECOMElIDAÇAo 151, DA OI.T.

Relatório final, para apreciaçno e aprovlll;iio dOll llleJ'lbroK
rf!prêl'lentantes da

conredeF.a~!i~,N~c.i?nalda,8 Profisl!lões Li'6erais
- Dr. Plllulo Hont.l!'iro Fr.eitlls;

COnfCdf!ração Nacional dos Trllbalh~doreB em Transport.es '!'~.!:

re8trea '

- Dr. José. .Dil'l.s Trigo;

confca.eraçâo Nacional do CÓlIl'rcio

- Dr. Renato Rodriguets;

CDnhdel:lU;ão Naciona! da' Indústria.

- Dra. Zoraidc Amaral de Souza; e

HiniBtério do Trabalho

- Xunice dI' SÁ Olivcira/SIHIG e

- Dr. Orlando da silva Vila Nova/SR'E

Rio apresentou relatório, nelll fez qualquer contato com
CcorCltmaClora dos trabalhos, não obstante 0/3 reiterllldoB telefonemA8

com li. sedc_ do 'Órgio, e~ lSraBf.lil'l., nem cmnpa:r:ece~ à reunião tJe trllbA

.lho, o membro 'Y'eprellentante da Confederaçio Nacional da! Proti••õ••
Ll.be.rab; Dr. Paulo Monteiro rreitu.

A Cqm!s.,ãQ~~presenta, as.ia, ..u R.lotÓr;i.º t~n'l

COIll baee nOI!l ~recere8 das entidlldel'l patronais e doa "trabalhlldo

rea, concluindo ~!!i2 ratificacão da Conv~ç§o nti 11;) § Recp

K.~o n to 151 da OIT conforme o voto ('Ia maioria ~etl!.B_'l:~rs":

~1;1!ntefS (Confederação Nacional dos '.rraba~hadores em Transportes

'fot!rl::estreB - CNTTT, 'Confederação Naciona~ do Cnmércio - CNC e MiniJ!

t'rio dõ··"Tl:abalho) e conJ;!:_Lo~ da re~rlts~ntantedda Confederaçã.o

Nacionál·aa Indústria - eNI. t~ndo havido abstenção de>: V()to por parte

do representante da. Confederação Nacional da~' profitlsôas 'TJ iber.ai5 _

CNPL.

Brao!li"", em 23" de fevereiro de 1987.

lt . . '. p, &..
E~f'-ILfVElRA
, SIHIG

JlTb-O(]O.804/B7

eonvdnçiio nll: 143 - Migrações em çondiçâes irregul~
. res.

Recollend'ação n!: 151 - Trabalhadores. rnigrant.e[l - pt'2.
moção de igualda~e de tro!l.tamento.

A Convenl;5o n!: 1013 da OIT, complemcn,-;aria duas Convên
çõe... ratificadas pelo Bral'l.il:

Convenção 97 - Trabalhadores l'U{'jraontc!l, promulg<"ida
pe~o Del::'. ol! 58.819, de 14-/07/66, e

Convenção 111 - Díl'lcriminaçâo ~m maiéria de emprego
e profissão: Dec. 62.150. ·de 19/11/68_ -

o Objetivo da OIT, através da Convenção nl! 143, é di~ci

plinllr IU.l r.:Jigrações em condiçõe5 i.rregulares, promovl:!ndo igu31d"-tM

de tratamento /J opor'tunidac1e de emprego.

PAR'rE X - Migraç;c.!:! irregulllrl!B
(nrts .. 1:1 ao 9:t)

Art. lJ! Da Estados Membros comprometem-se li. r@!Jpl:lit.t<!." Cl5

direitos humanoo :Eunélllmtmt~is de todos os t1'.·2h I

l.h;:,.do~es mi91:~nteg ~ -
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"'t.

A conDtituiçáo Brasileira l art. 153 "assegura aos nral'l2.
l«l:iroa l'! nos oDtrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos d,i-;

rt!íto5 concerne.ntel:! à vida, à liberdade. à segurança e à proprieda

de", !Iem di~tinç5Q d@ sexo, 'l'aça, tI:'abalho. credo religio8o e convis.

çõu polítiCMl.

Art. 21. Recomenda a Convenção. a todo Membro, tratamento
sistemático para determinar se em seu tcrritó
rio ex.iste trabn.lhndor migrnntê empt:"t'!gado ilegal
mente, se existem movimentos migr<l.tórios com
fins de emprego, provenientc8 ou com de~tino ao
!leu território, ou em trânflito por este, em eoo
diçõC5 que possam contrariar inetruIllentO!l intllti
n~cionllis. aCOrdo!J multilaterais/bilaterais pi;!.l=:
tinêntês, ou a legitllaçio nacional.

A entrada do estrangeiro no Brasil. com quaJ..qull!r fim, a

••tada, a prorrogação do prazo, 08 dirf!itoz: e ~.M, eGO regidos P-'.

la Lei nl 6.815, de 19/08/80, republiclIda no D.O.U. de 10/12/81. com

as alterações introduzidaB pela Lei nl 6.964, de 09/12/81, rcgu.lcmerr

tada Pf!Ilo Decreto nl 86.715, de 10/12/81, D.O.D. dI! 11/12/81, conjun

to que constitui ° Novo Eetatuto do EstTangeiro~

Na aplicação da Lei.. atend~r-se-á, espp.cialmante, ~ slCgy

rança nacional. à organização infltitucional, aol'l interesl'leB Poiíti

coa, sócio-econômicos, cUltu~~iÍs e à 4e!f!sa do trabalhallor nl'lci omll.A

conces.eão do viflto , prorrogação ou tran15fortrlação fiCllrM sempre condi

olooa&s aOfl ·interessefl nacionaifl (artlJ. 21 li 31 • da Lei).

31 Recomend.a qu. todo Z.tado M••bro. dev.rá adot.ar
.edid... no bbito da sua jurb41ção ... coh~
ração com o~roll Estlldoll pllra: a) t1uprilll.ir as
lIl.igraçõ.15 clandestina:l!l com fins de emprego e o
emprego ilegal: b) medidaa contro aa organizadSl.
reli de 1tlvvimentofl ilegais ou clandetltino!l de mi.
grantes, que proced15U1, l'Ie dirijlllIll ou 'traneit.m
pelo me-lImo e contra 08 qufl Bmpreg...m f!3t:rang~i

rOfl q~1!I emigram em condiçõl!ltl ilegai!l.

Não exi!ftem movimento.!J ~igrlltórioJ"l com fin!! de emprego

"provenient~.I'I~ COJll defltino ao nOflBO t~rritório ou UI 'tren!lito por I'I:.!!

t.e". confor."e o texto da OIT. O Governo brasileiro combittft o tráfico

de mão-dc-obu ilegal. A Leg"islaçio 'rrabalhbta - CLT - pune o trabA

lho ilegal tanto do braflileiro como do estrangeiro. bem assim i!J. eon

celllSiic de emprego nB$Sa" comliçõel!l P'il'lo empregador. com sanções admj.

nintrativi!lB de ordem tre.balh.tsta. que poderão ser. até. penais. d4lipen

dendo da gravidade. O Cóalgo Penal. no :rí.tulo IV - "Dos Crimel!l Cont.-r.

a organziaçio do Tra~lhol<~ arts. 197 a seguintes. eetabelecc sanções

contra aq~e1efl que tentMl o trafico do trhbalhl1dor cland.estino ou em

flituaçGo irregUlar.

O Eetatut.o da Estrangeiro veela a legalizllção do cland....

tino Cl 'do irregular. elltllbelecendo .. pena de deportação para o que

il'l:fringir a Lei (art.a. 38 11 57).

O Govarno est& moderni:r:ando os órgios de fiacalizac;ioU'1i

niflt.ério da ':IUBtiça) através do Pepat;tftnento de Pol'!cia Fuderal/Divi

l'Iio de POlícia Marí.tima, Aérll'l:a e de F-ronteircs. com a instalação do

"prograW'l de Atendítnt'!nto~ orientlloçâo e Controle Interno de Estrllnqa.i.
roa e l'a15lS8geiro. do Tráfego Internacinlll" (PROCOTI) - tt1l:teIM d.

computarizaç&o - li a instituJ,çio ~o "modelo único de Identida~e pan
Eatrll.ngeiro",com rccadaatrlll2lt'lnto dos jõ radicadoa (Por-taria n I 559.

07/12/B~. D.O':U. lD/11/86). ~ (HiniJJtério do rri2balho) .atr:lvéa da S.

cretari~ de Imigrnçãe. pelO controle da Carteira de :L'rl1balho ~ Previ

dêncift Social-CTPS, .além da "autorização de, trabalho", com ou Bell con

trato de trablllho, previame.ntl!: prOCflfll!!l8dOl!!l.

Art. -'lI Recome.nda goe Oll Me.J(lbro. t!everio ftdotar a. ..di.
das necf!ssarias nos plonoa naciona2 e internacig,
nal para ellabe:1ecer, .sobl:1! I'Uttll 1I'l8téria, con.ta
tos e intercãll'lbios si&tem:áticos de inforbaçio
com O~ demaill E8ta~0.!J MCllibro.!5', eJl conaulta cc
:afl organizaçõl'!l'I..1:eprel'l;entativas de empregAdor••
e trabalhado:t"ft15.

Ou contatol!l e intercâtnbios de informaç;ões,sempré qu. nL

ctlBBirioa; Bio detertÍlinado:5 pelo Poder El(ecutivo.

A iatual política de itnigraçào reconr.enda a entrada 00 t!:A

trangl:iro coro. pré-colocação: em caráter t.emporário. de ~cordo com a

diaponibilidllde de profi"sional brasi14;iro na região geográfi~a. vi"

l'Ianele) 8 tT.ftntlmÜlfl~ da "kno,,! how". ouvido o reElpectLvo ó-rgão ~ ela.

l'Ie local.

Art. 5 t Recomenda que aI' medida.!5' previflta~ nos art~. 3".
4, devem ter por objeto aç;ão judicial contra o.
traficantefl de mão-de-obra, 8l!ja qual for o país
que ~irva de ba"c para al'l operações.

Além das m.edidas já, enunciadal'l. de fiscalizaçio e contr.a

11'1:, tratam da nttl.-téria o Eo:tatuto do Elltrangeiro - TItulos VII - Oa l1;t,
port8Ç"ftO, VUI - Da Expu18io e· IX - Da Bxtradiçio -. quando Q estrq

geiro, de qualquer .fOrtltll, atentar .contra a eegurança ou :I economia na
cional, a orcem pol.:ítica ou t1ocia'l e li. tranquili4lJ1de ou mor~lidaa. PSÍ
bu'ClJI, e o CÓdigo P~nal Carta. 197 a 207).

Art•.6 t Deveria adotar"se disposições na 1egielação nA
cional para investigar l? !lDpreg:o il~gal_ali: tn,b.I.
lhadores migrant."., defl.hl.çaO e apll.CaçAO dlll- Ban
çõetl adtlinistrativa8, civilJ e penai". incluindo
pri:'lio, para o ellprego ilegal de trl'l."balhadorelli.g.
grantes, pa-ra ill organização de "laigrações canfina
da emprf'!go," de:tinid.a8 COlllO irregular no art. 2,
• para a aBei8tincia dft1iberadl'Ull~ntepre8~ CjOt'll
fintl.1ucrlltivo8, ou não. a tai.- migrantell.

2 .. Estabelece o direito do Ctmprege,dor que for obR
to 13e ação juo:HciBl, C1e prOVl1-r Dua boa fé.•

A CLT/con~Olidl1ção das "Leb: 681 'l'raba lho, no Tl tulo VII,

8!ftabelece nol:1!l8.1!J pArl1 a fil!lcalização. autulIçio e imposição. de IlIUl

tas, parl'l o fi~l cump-rimento dM normais de proteção ~ t-rabalno (art••

626/(34); o Capítulo lI, a-rtl'l. 635/638, ut.abelece que de toda dtlei

.io cabet'á recuno. O Zstatuto .d,o f:.t.ron-geiro, Titulo VII, pnvi _ da
~ ...... ~.... t1l~ ou .atw. irre-guUr de ••'tra~

ro no pah; o 'lítulo VIII, a .J(pul~io do ••trangeiJ;'o que at.nta.r con
u, a .eguronça nacional, • orch~1l política ou t1ocJ,aJ.' ,a .t.r~nqui1idad.

ou IIOre1.idad. pÚblica e a econolllia p?putar.; ° 'I'{t~io X fixa oa direi

to•• devere. do el!ltrangelro. UlDa vez no terri'tério nac10nal. O direi

1:0 d. d.fllB~ li garantido a empregado" e patrô8ll.

Art. 7 1 'previ consulta às organizações de empre~aaores e
trabalhadorai, r~lativ3!llent~ à le2iflle.çao ~ d~
..ia medidla8 pr.viataa na Convençao. la fim de e
vitar ou suprimir 98 abUflo8 mencionadol!l, com di
reito à. representações de cla8ee de tomarem in1
ciativ.ll a e8'te reBpeit.o •

A conl!lultll à"lII organizações de ~mpreglldo~s e trabelhad.9..

h. , praXe na organbação bJ"aeil~irl!l. do trabalho. A Secret.aria de 1

allraçeo, natl '~utori:l:açõel!l de trabalho para estrangeiros. ouve os ór.

tio_de c1ess.~ da região onde Q estrangeiro vi!i exercer li. funçio.

Art. fia Na condiç~Q d8 haver reeidido em pllía com fins
dlll emprego. o "t-rabalhador migrante não -poderá
aer conlllidlt:r\ado e.. situ8lçiio i16glÜ ou irregular
pela perda do emprego; perder sua autorização
de rAflidiincia ou, conforme o caflo. !''IUa autoriza
ção de traNilho.

2. Deverá, e. conrlequência, beneficiar-fie d. trato
igual actl nl1cicnaiB, eapecialmentl!:, no que l!Ie r~

fere à. garantia fi 4'111 l1atér ia d. segurança no trio
bolha. obtenção de outro emprego, oportunidade
pera abl'lorvl!lr o dellftllprllgo fi à readcptlu;io.

o art. 95 de Lei nl 6.815/80 determina que c eatrangei

" r ••id.nt. no Brasil qoza d'll toaol'l 011 direit.08 reconhe-cidotl BOII br!i

.11.iro., no~ t.T*)1I da Constituição e d8:'1 leis, no entanto, a wtell1n&

Lei ••pec!ficll e.Ubehce, t1em contrlJri~r aquele dillpoBitivo, tipos

., .,iet.o 4••ntrada ditex.entes. depe~den~"ri(:i"dó que o f!8trang~iro Ve

.. las.r no "território nacional. com" d~finiçíio de procedittll'mto -p4cy

1uE' ti cada t1po de vbt.~".

~~ PDternAlbta. dbposiçio do artigo.da Conve.n

;10 • lia incentivo à audança de elllprego.O estrangeiro com "rfl&id~ncia
..zaan.nt~!.t.1Il pleno ac•••o ao iercado ae trebalho. O ter"porftrio. com

pt.orizaçio de ,trabalho. .ó pode exercer I!lua atividad", junto à empr~

.. que ~ cOllt"rat.ou. por ocftlliiio da cOJ1cee.ão do viato - art. 100 do.

.ui nt 6.S15/ao. Como já foi dit.o. coe -referência 110 art. ~t (OU). o
.r,nU nio abriga o t.ipo do· imigrante 'prescrito na Convtmç~o.

Art. 9'· 1. ~:~ ~~tt~~~~Il~:~lIm:~~~::ô~~~;a~~:~~~~ ~~nt~:
p-rflgo. que a~seguretll aos trabalhadores aligran
tes ingr~~ttAr4lm no tftr"ritó~io nacional ií -.l
jawt adm:lt~dott ao f!l:lprego de acordo com a le
gillll1çio pertinent~, O ~rac81h-:dDr _ mi2"nnte
devera no ca!to eJl\ que d1ta leg1.slaçao nao, te
nh~ sido reap4!Ítada e lIua flit.uaç;-ão nio poll:5a
regula.ritar-tl~. dIl'!8frutll.r, com a fallília, de
iqualdade de trato no que conc.rne a direi
tOI'l derivadoe ~e Il'lmprttgos anteriorell em mtl~~
ria de remuneração, aegurança e outt'o~ b-enef..l.
cio••

2. ElII. caeo de controvérsia t10bre oa aireito. a
que se refere o parágrAfo anteri'?)' ~ o tt"a~

~::~:~ ~:~~~~et~~~nh:~~b~~~~:~:n~:lI, ~::~:
almente ou por intennédio d. t1eu repreflentan·
to.

3. EIl caBo de expulsio do trabalhador ou da fami
lia, niiio deverialD estes correr com 08 custos
d. e:xpula~o:

4. llad12. na pre.llenta Conv.nçio~ impeliirâ aOIl Hem
broll l!l conc.8l'ão ftS pC!llIoas "que :reeidam ou tr~
ba1heb de fOrM ilegal. no Pai., o di1:eito dfl
pe~necer e 1'I~-r lll9almllnte empregadas.

1. O trabalhadox lJigrant.e que está no território nl'ICiona1

gar.a de 'tcx2os oa dircit.os. perante". Constituição e as Leis e~ vigor•.

r.1ativlllllente a direitc8 adqui.ridos por trabalho anterior.

2. Er"aileiros I! I!stJ:'l.ngeiroll podem recorrer à Justiça,

~ra reivindicar fl~Ull diT.e-itOll.

3. No Brll:lIH, a expul.aio dó eJlJtrangtdro corrl!l por conta

t. O !&tatuto do El!ltrllngeíro veda a legalização d. clBn

d..tino • A. irregular.

P.elo l!:statuto, Sl.ill!n~o 01' pU.5 t1pr9vacio eM 19/09/8Q.. pou

4. 2110S/80. foi ccmcedid!t zmbth ZI to~o. o. estrllngeiro. que nta
._•. no Pai., •• aitueçio il~.l, n•• condiçõ•• previata. no. art••
13:Z~ 133 e 134, COIl prazo d. 120 di•• part ,8 III.pr.llenta,çio ,doa pedido.

de r_gularização.

o texto ela 1!!4l!t1llll Lei, ·r.publiclldo no DOU df! lO/12/81,por

força da Lei n l 6.964/81 qu8 A alt.f!rou. refletiu igual dil'lpol'lição do

Governo para cora os ile9.i.,pro~rogl'mdQ II ani.tia por mail!l 120 di••

(art.•• 133, 134, 135 fi 136); tal, porém, foi revog4111(l com o Adv.nto

da Lei nl 7.180, de 20/12/83.

Ho tlftrritário bratl'il@iro. exifrte grande número de @.tran

9"eiros trabalhllndo ilflqalment,. - fronteiriço., fi! nol'f g'rl'rndel'f centroll-!
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c:onvê-

@ "'. autoridades buscIlm soluções. tanto par!!l. controlar li E!ntrada de

J:tais ee:t-rangeit:o nas m~8ma8 condiçõfl.s, Aem hdotar Tl'l"'didi!ls que ClIU!lelll

qua1que-~ de.no 60 próPl:'io ilegal (vet" cOMidertl.ç~o ~o IIrt. 3 t Lcomo Pi
ra regularizar a l'Iituaç;o. na medidA do possfvel. rJd8 que jii se encon
tram no territôrio nacional.

I'MtTE 11 - Iqual<lade d~ oportunidadel!l e de trato.
(artsw 10 li. 1'0

Art. lO Todo Mem1J.tb que aprovar a prE!l!Ienee Convenção.
cOlllpro1Ju::te:-De a formular e Aplicar uma política
nacional. deBtinad~ .a prol'l'lt)Yer e li. garantb:.por
método!! adaptados àl:l circun!Jtâncill.8 li! usos na
cionais, li. igualdade de tratl) em maté:r:ia de @1lI

prego e profiDsão, !Icrviço l'focilt.1. direitos ain
~icaill « culturll.ilJ, liberdade individual (li col.!.
tiva ao trabalhador migt"ante e aui!t fam'Í.lia. que
lIfl enr.Ontr.e1ll legalmente em seu t~rritório.

A 1Ut'rin jÁ e8tÁ regulada pela Convençiio ~f 11l~pramul

gll~a. P@,lo GoVl!~rno bras.i!leiro. pelo Estatuto do E"trangeiro, no Títy.
lo X - ,Dos Direitos e Deveree do t"trangeiro, na Cf.T. salvo o aCl!IISO
li. alguns CArgos '8 funçõeB. qUfl. por ra:r.E~R de. ord@,1l'I pública e segu

rança nacion15l. :eio limitaOo!! ao!! bra!!ileir'oft. O sistema _ jurí.dico

brasileiro as:eegura ig1,1aldade entre todoa. irldependentemente de fa

ça. credo religioso, l!I!XO ou rlelcion.!llidade.

Art. 11 1. Para a aplicação da presente Convençiio, a. 'tA
p'l"HJl;lio "trabalhador migrante" Q,olllprel'ln13e to
de. ~-eSSOl!, q'.1e eMigra ou t.enha -emigrado doe UI:
pa..í8 para outro para oc:upar um emprego que
não sl!ja por ponta própria; inclui, to!mber:,
toda petl.!loa admitida rsgulaoncnte ,como trab.l
lhador migrant"

2. A presente parte ds Convel;lçio não se aplicará
àtl alínl'lal!l de a) a 11) qUI! troi'Jtam do!! e!ltran
geiros não abrangidos peloi'J Convenção.

011 trabalhll.(jor~1'I ~,!ltrangeir08. aos qlll"l.ia não se t1plic&e

as di!poeições da Conv@nçio 14.3 (letras a) fi. I!), do nt 2, do art. 11).

são. jUl!ltaminte. oe: t;rabalhadores migrante~ que s;o admitidos pela L.t

gbl~ção enpecítica 1Jra"i~eira - admitida a entrada do profitlsio:n.al

estrangeiro pré-coloc:ado, com prOeetl3Q formal de chamada. sob a rll.;

ponlulbilidade doa @mpre!'ltl. contrAtAnte, com contrato de trabalho, pa~• .1.

9.nflo e r~pl1tri~1'I\e.nto no fim da contrl!lte.ç~Q.

O própriOo-:':;.'Ilri.grlllnu -que entr~ com baSê no art~ 16 da Lei

nl 6.8l5/BO, p~lo Acor~o Bl':aail/~lI.úlf!JtI Bl!Iixos, e 01'1 japonp-sf'!s agricu,!.

·tor~B, peLo Acordo Bratloil/.Japiio. fllzem. ju"z a emprego cêrto f.lo gª-rnn

tilll!1 trabalhitlta8. .!Sob 11 retlpon~abi.l';dade.,d08, respectivos ernp:t'!!gàr)o

reg.

n_ política .,,'" i'l1lig-.,ção bragileiTll. não hli o tipo dI:) moi.

grante protegido pellll Convtmçfto.

Art. 12 Todo Me.1l\bro dev~rá. Mft.diantl! m'todoa ad~qu.dOI!as condições e práticas nacionais observar:
a) Convenç;o alinea de a) a g) as providj;ncill.JIt

quanto à ad()Çâo de medidas legislativas neculJi
-riall A aplicllçilt ali. Convençj.p; progr,un<Jl'! educlltj.

~i;'a;o:!;~:~t:t~~~~:~i~e~~~:~n;i:~l~~~t~r~~s~~i

~~~:'d~%ii~;Õ:Bp~o~;~~~;ar:;~~:rn~o~~!Cf~~ia~:
çio e prá~icl'l adminbtrat,iva .inc:csPl'ltivel com ~
litica dI\. ConvençÃo; polit.icfl. ~if'll adequfl.de.
que permita ao trabalhador migran~~ e sua flllll,Í
lia cJfusfrutl'lrem do!! bênefícios acor&dO.-i· ...cU
da" p4ra que o migrl'lnte e sua fam.ilia' piitlerv~r::
• iClentit'nd8 nacional, vineulOJIII culturAi!!. i~,
indo li poaaibilidade de oa fi~ho1S rece'b!'n'll etl,y

=~:u:~ ~:g~:j:t:~n~~n~i~~~:l::d:r~:.~~r.1:C

A ratificação de uma convenção illlplic:. no reconhecimento
de que as recomendaçõ~1J nela contidil!l~ devem ser aCêit4l1. O G,2,

ve.rno, 'através dos órgioa que t.rat.am da imigração. niio pede 'tomar Pl!

Ta !'li outros compro~isso!l. além dos jií assumidos. Não terá· 1:londiçõl:!.!J

para alterar a legislação pertinent:e nem aa norman que trlltam dI'! ml\t,i

ria. em atendimento" às recomendações dlinhadas no artigo, por que§.

toes econômicas. Não ter,,- condiçõen para ineroduzir ali inovaç(;ea

nonna vigente. ,
Art* 13 1* A!I medidas necessárias, em coll!baraç~o com Dl:!

troft Ml!!mbrotl li. fim de facilitar a reunião de
fami:lias do trabalhador "migrll.ntt! que re!dd~m
lft:gall'Mmtc no país.

2. O pre8cnte artigo refere-se ao cônjuge do trA
'balhador mig%lI.nte. na medida que estiverem
aob sua respomlabilidade.

Em vigor, os cllolarecimt!ntoa do parágrafo 12.

14 Norml!l .lIiJ:e livre escolha de emprego, direito A mo
o) vimentllçio geográfica. desde que o trabalh"do;

llligrante haja residido legalmente no pais. cem
fina de emprt!go, durl'lntt!! p~ríodo pr~~cri to que

. não eXCêda de 2 anos ou, se a legislação exige
contrato de duração determinada. inferior a 2
llnOI'J. que o trabalhador haja cumpridO '!leu primei,.
ro contrato de 't:tllbalho.

b) depôis de éonllui'ta Zia organi.:r::açõl'!tl de traba
lhadort.!8 e empf'C!gadores. ·nl!gulament~r as ccn
dições <3e reconhecimento ·dal3 qualificaçõell Cle.

~~~~i~::~d~~q:i~i~~~m;~r~b~id~:í~~ e~~~~~~{~e
c) rel'ltringir o llcesso a <3eterIDíni!l<3a.!J categorias

ae emprcgoJl'l ou ~UnçÕI'HI. qUlll'1do atJl'lim o exij~
I) inter~fltll': <10 Estt'l.(.lo.

Na polÍ'll,ic/1 migl"o'lItária atual, rliiio bá o "trabalhador llli-

grlllnte" • .c:onfor.me prescrito na Con't'ençio. O C!!8trangeiro que está no

tfl-rri'tário nll.cional tUl con4ir;~o <1e ~ntlanente/" gOZA de mobilidade ~eQ.

gráfica ~ livrlO'! escolha de emprE!go. ~ prll.xe ne.!': nOnNl.9 brasileiras t:P.

Quladoras da imigração, I) reconhecimento de certíficlI.dos e diplo:e1!io

obtidos na cxtl!.rior. co~o p't"ova de qualificação para o ll'xerciciCl de

a'tividlldê profis:!1icni"ll no B'ri"l:!lil.

A Constituição Federal. por intere9se do Estado ~ Sngu

rança Nacional.x-eagwrda para' os nacionais. certa!! categorias. de etl

prego$ c funçõe~. 81~m da!! rCi'3triçõcs contid<:ll'J na Lei· n2 6.815/eO (or:

tigos 95 li '106).

PAA'tE UI - DispoaiçÔi!1' f'in.ftiB
(artoe 15 -a 24.)

A!! diflpotliçõefl finain di~@m re'J~ito li. recomend1l.çõe!f (,'lê

ord(l!m normlltivll. e proce!lsual dentro <'I" 01'1', p"ra o ~í!l Jnulbco quI'!!

ratific~r li. Convenção.

llELA'l'ÓRIO

A Convenção 143. em l!lIt.udo. c01rlpll':lIlerl'u.r.á doi.",

nios/OlT, ratificados pelo Brdt'li1.

Convf!nção 97 - "Trabalhadorel'l Migrantell" promu19!!
~ll pelo DI':C. 58.819. de 14/07/66. e

OJnvençio 111 - "Di~crimin~ção em mat.iTh. de el'.p'l:',!l
go e profÜ!Il'l.io" - Dec. 62.l5~. de
19/11/68,

o cliente objetQ do convênio em ~8tUr)O @ o estrange.,t

X'o. conforme descrito no art. 11 d~ COlWençãõ, ao definir a expre!l~~o

"TrabalhZ1dor Migranee'l.

;~:~d~e::;~~:~ ~:~9~~od:ej: i:~lIc;~~: o~;6~~~~~
~~~;~~~:~. toda pesaoa e.dltl.~tida CO"(l1(J t:rebelhador

O atu~l ESTATUTO'OO ESrnAHGEIRO drloU nova direçio II im.i
gração. mais restritiva. limitad" À suplementação dE'! mão-de-obra csp~"

cinlizada. A entradi:l. do eDtrangciro. para ocupar emprego. ::lá pode Çj

c'orre;r com. pré-COlocação. j,t>to é, ars c.mpre!!oars ou in~t.it.uiçõf':~ lf>:gal.

tllrmte ine:t.<:ll<'l.dllS, qU<:lndo n(:ce~~itam de profilJl)ionai!S eeper::i .... lizi!ldos.

em falta no m6rc:ado intêr.no. solicitam autori~i!lçio de tri!lbalho PÇl!":='

e~ses prot'i8AionailJ, cano i!l ca:!Jo. junto ft Secretltria de Imigrllçào. ÓX:

qão do Ministério do Trabalho, obedecendo nOrl!'lall baixadas por port-'l.
rias ·publicadal'l no Diári.o Oficial dll União. Ao vieta defll!la docu-entl"l

'r;~o, rf!IAtivl'I à empre!lZl. e' i!'lO próp1:iQ e~trangei.ra, a "autorh:ação pod~

rã ser conc~ida. êm cl'Ir';'ter tt'mporário. ~pós exame. aind:a, ill'l dit'pQ

nibilidllde do mercado de trabialho loc~l. observada lt. região g~ográli

Cl!l das perspectivas de transm'issão' de "know how" a trabalhadores' ~.

oionais e da manifestação do respt>.ct.ivo órgão de cla$se.

Face às cartlcterísticafõ brasileiras de país em desenvol

-virnento. com dimensões continentais - 8.511.965]qnl - as normas 'Para a

imigrllção 'têm que atender catas dimen~õf.l~ no. qlole di~ reep~;Í.to e. ~@91l

rançA. fi8cali:!:açào '€: proteção do trabo'!lho. não só pll;ra os brll~iIt!.i

~os como p~ra· os estrangeiros que estê:o em situl'1ção legal no territQ

rio naciono!!l. Difícil E!Bt{l.belecer e manter um .~iflterna <'Ie fiscalizaçno

nUltt país com 15.719 km de lronteira e 7.408 km de costa 1narLtima.

o Governo busca solução para 06 problemas <30 mercado. lly

mento de oferta relativa à demanda. com 5S' da população n~ faba eti

rill en1=-re lS - 64 anOfi e elevado número de estrang-eiron ~m ~it.tl.l!lçfto

irrêiular. Dai,. a polí.tica imigratória rl!l!ltritivam~ntf1 pratici!ldl'l

(pré-colo~da, temporária, sem patvocinar movimentos migratóriotl); a

imigri!lç';o dirigid.... e a espont.inl!"', voltl!lda5 parl'l. o que determína o AI.

tigo 32 do ESTATUTO DO ES'l'RARGEIRO:

o Conselho WlI.cional de ImfgrllçÃo. C/entro dos limiteB eI.

IlU.!l competência e qunndo posaív~l. tem contribulClo para li. %egulanz.l.

ção de eBtrllngtdr08 que @stavam no País C!!lIl situação ilegal COIl as f A

mí.lie.s. inclusive de inve.stidores.

A Convenção 143. coriforme declara no !leu preâmbulo. COA

plemC!!ntaria l! Convenção 97 - tt'd'ba.lhadorelS migrante!l. e 11. Convenção

111 - dbcrbJ.naçio em maté;ill de eTlp'l'ego e profi&d,o, esta. ratifio.!.

dai!3 pelo llral3il em 1966 e 196B, época em que fIlra permitida a _ntrad:!l

dEI .ão-dt!~obr& @tJt:t'ol'lngeira de fOnJ& Mis lllllpla. e8pecil!l1lllente para ~

lIgricultura, 08.8 quai8 vêm ~endo cumpriélllg.

A indu8trialização do pai~ e o ere8eiJlI~nto da popular;iio.

ti ·grarld@! conc.,ntraçào nal!S cidade!l llUllentl!lra1ll. a ofertll. de·l'lio-de-obrtl •
em todo15 Ol!l l!IetorelS da economia:. a industrializl"I.ção dellenvolveu

nova!l tecnologia", que, por. !lua vez, propicil"l.rl!l.m a f«ltll ~@ pro

fi8sS-0na1f1 el!lpecilll.i2.i!ldoa. 'h.ra ftCo-nt.AcÍWlento8 1evl'lT.l'l1ft à pol!tj.

Cll Oe iwtiQ'nçio. hoje. prlltic8~a.

A entrada de tll!ltrangeiros por "lftl)v:t.mentoll mi.gratôr!oc'"

não é aconl!lelbada 'para o Brl'l.8il" pela iJnpossibi.1idade de IJ@ IIlDlj

terem serviçoll de f'iacatizllção e inlJ~çÃo adRquadoll, idclu8ivoj'

de se:úã'~.

~onYém. Aqui, regil!ltrer o equivoco de \."duçio. ~e'i:l"~

il'l.@ !19 Dfcre10 nt 5B,919 ar 14l07l69.,-QUe...p~Í!.gaa conVítn~
97, ortig9 11. n' 2, onde COfll~1:a~
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"2. A pretJêute conv.en;io "' aplic,: .• ,·
No texto da OI'!', li rMaçio. corrp-te ~:

-2. (> .prll!:8t!nt~ conv~nio nio 8' 'aplic§::, 1'-

ContJideramo!l dê difícil iI!oc@itaçio, ~rigo~o mesmo. o

eBtllbtllecil'lo no llrt. a, nl!p; 1 P 2, do texto proposto ~ra li Con

venção n- 143. Igulllnientf!, con5íderllmOl'l pouc;o provável o atendi.

lfIento, caBO a Convenção seja ratificada, de ilgUIDlItI ditlpotlições
do artigo 12.

consideramos. outrol!l!lim. que 11 't'ecomendação contidl1 ro
artigo 8 con.Ll'titui incentivo A troClI "c empr~go, obrígllndo o P:I ti

!B a acei.tá-Io. . -

Pedes cons.ideraçõetl apresentadas no prc!lente trabalho,

que tem. por objeto li apreciação do têxto da convl'!nção 1.43 para
dizer da conveniência de rma aC:êitação, ou nlio. por parte do G,Q.

verno brlllsileiro•. .e. m~iori.e. doa membro.!! \rOt.ou pel.., n;o ratifica

cão, por Dbrte do Branil cJo r~ferido texto, contra o voto fav.,2

rllÍvel da Confederaçil.o Nacional da Indústria - C.U,!. e l!I IIbStén

ção do voto da Confederação Naciona:l; das Profisilões Libf'lrll.is _

C.H,P.L•• A acciução da convt!ncão 143 levaria à necessidade de
rBformul~çíio dll atl.llll pol1ticll imiqrptRri" .Ç.Q.!J fi.n.i. 4t:~.
dada a ~incompatibii:lade entre suas disposições e a legislação in

~
t~rn<t,... . i.. Brasilia, 16 de março de 1987,

c~-hcg~{;;f!- lJr# JosÉ; D','1I5 TRIGD
ooràenadora do Trab,31hCl C.f'i.1'.T.T.

MTbl G

/; '" [.;,
ih.... oRL~'b'6o s.

~d5&lms
C.N,P,l~<

MTb-OOO, 804/87.

Rr.CiJMENDlíÇ~O n g 15) clt! O.loT.

Trabalhadores Migrôntes

Prop6sitl)

o objetivo üa Recomendação é o de de(end'1'L' os intere,E

lJefl dos trabalnadores ocupildos no estr11ng~ir'.', rC'com~ndem'lo po

l.ítioa de m5graç50 baseàda na~ ne~~essid<ld~!i. econômic'!.s e ~>ocl

ais C\O~ paí~es de origem ~ dos pa{e:es d~ l'mprego. levandO-fle eJ'1

conta não somente as n~cer;n.lji3d('& c o~ r.,·=urzo" dp.- ,m3o-de-obra

a curto pr<).zo, mas, t,ombêm. a::: tOOlJequ&ncia1> econÔmic;;..;, c soci,

nill que lIn rn5graçõen podem t;vr iI J ongo prazo, tanto para os rni

grllntes corno parti. l'IS cornunidl'l1o'!. jnt~reS51ldi'\5.

I - IgualdPJ,de dt': 0p0'r1:urndades e de trZltnmento

(itens 2. a 6.)

Nesta parte são l\linl1~das, d:,~ n~s 2 a B~ ~s condi
ções que a Recoroendeçao consldera nt'ces!'aT.l1:!5 {ma~

lldotlld.:m pelos Estados Membros.

A t':ntrado do est:ri)ng~iro no Brasil, com qualql1cr ~im,

~ eBt~da, e prorrogação do pra7.Q, 0,1'; direitos f! dev(ores, ~tl regi

dos pêJa Lei 011 6.B15. de 19/08180, com as alteraçõ~s introdU?.!.

das pela Lei t1~ (,,964 de 09/12/81, republicada no D.O.U. de

10/12/81, regulamentada pelo Decr""to no:! 86,715. de .10/12/81,

D.O.U. de 11/l?/81, conjunto qu~ constitui o Novo Estatut.o do

EBt.rangeit'o.

Na aplicllçâo da Lei. atendertosc-IÍ, especialmente,

l'IeguranÇlll niJ.cional. à Or9~niz.",c'5.o in!ltitucibnnl, aos interes

,;eF.i polÍ-ticos, Mcio-t'!conômico!l. culturais e à defesa do trQb~_

lhador nacional. A C'onc:es~ão do viM-o, ,!:U3 prorrogação ou trD.n~

formnçii(? ficarEoo sempre condicion<:ldas aos interesse::; nacionaic(

llrtfl. 2!! e 3"', dt\ Lei).

O r-strangeiro, quatldo no territôrio. nl'Jc:ion<:ll flm situÊ.

ção 1"9a1, g07.6 dI": iguo'l.ldade dê àireito~ com os ntlcionnio, Os

diplomas legais que tratam. dI'!. matéria, asseguram ao il'lignmte as

~isposiçõl;<s mencionadas nesta parte, exceto aquelas que, por in

teresse de segurança nacional, são restritas aoiO; br;;,~'iileiros-art..<;.

153 e 165 da constituição Fedli!ral; arts. 461 e seguintes, da Ccn

lIolidi3ção das Leis do Trablllho; e Título X. da Lei 6.815/60 .,lt~l!'.

radll pela Lei nl! 6.964/81 QUO fix.a os direitos e d~veJ:es em es-·

trllngeiro.

A renovação do pra1,o do victo de eGt1l.da no paIs está

previSIt.8 no Est.atuto do Estrangeiro, no Título IV, Capítulo 11,

Clll Lei e Título 111, Ci3pítulon 1 C' 11, do Reguli'lm~l"Ito.

~;;o obstante f05S0 5i~tcmo juridico assegurür direi tolõ

iguai/>, pi'lra todos, re8tring~ aos nacionais, por razõe;~ dê ordem

públic/'l. o eXl'!rcício dalõ ativid;tl.des previ,;tas na al.ínio,a "g" do

item .:l.

o Estatuto do Estrangeiro, no Título x, r~lativo

Direitos I": Deveres do El3t'r'angeiro. define as possibilidl1dez c

re.trições conrf'ridas 80 rnigrante, quando no t~T.ritót':i.o naciOlll3l.

Pela Legi.s1ação bri:!.si1eira, 11m Ci:\i:;O de expulsão, o C;o

vr.:rno arca. com as despesas decorrentcc, dispo::õição que atende i3.0

itl?tn B., inciso 5 desta parte.

II - J'o1Ític,"J s~

(itens 9, a 12)

~ao~a~;~ao;j~~~\,~~~Or~;~~~~~e~ ~O;~i~~; :~~~í~c~, s~~
rca1~ n~cessid<ldes do trabalhador migrnntc ~ ~uas :remi.
liB5, em eX1Jml! não só <:Ir:: condiçõês predominantes nõ
seu próprio têrritório, como também as do paíz de ori
ge.m do migrante, revis.ada pel'iodicamonte.

As linhlls gerais da política social e de . <H1sistência·

prl!!;videnc.iária brasileira compete ao' Ministério da Previdência e

1Icsistência Socia1/MPAS e' dela podt:m bencficiar-~e et;trangeiros

a Mcionais. f!m condições de igualdade. /:lendo de difícil reer.ame
pcríodico.

A. Heunieo rJ_Gl_S Famílias

(itens 13. a 19.)

Trata da~ mcdid~~ que os goV~rnOE dos países de empl'"e
90 dQvp.~~aJ? adotar pari:! facilitar B. reunião das traba
l~adc.:es m~grantCtl com f;Ui'l$ famí.lias, medidas qUê deve
l:"7am 2.nclUJ.r li 'legislação e oS acordos bilaterais/mUl=
tl.latp.":::'ais necessáriotl.

Toda pessoa, cst.r<'l.ng~ir&, ou não, em condições normais

e, legais, é livre par.:t sair e l!nt:t"ar no BrasiL Embora esta par

te diga 'respeito a mcdidll~ n serem adotaàaz, ob!!d~c~ndo aR poss.i.

bilida<1es de cada pai!:!. nem a longo prazo tcril1 o governo brasi

lf"iro condições para e.tcnder, Dor exemplo. ao recomendações dos
itens 16. e 18.

Durante o~ p~ríoàos d~ léria.s regulamentares, pela le
gislação brasilcir<l. (CTJT - Titulo I;e - Das Norn;as Gerais de Tutc

la do T-rabalho - capitUlo 4 - Das fériaa~anuõ'lis), o trabalhado;

pode desfrutar d12 mobilidade geográf:ica, inclusive sair do País.

tenào garantidos SêU~ direitos "t'rabalhistas. Ilté o firr. dos pra

zos do contrato de trabalho e da vist.o consular.

B. Protar::i\o da Saúde dos Trab~ll1t:ldor"'s MiqrJI.J:I!-_I'ts.

(itens 20. a 22)

E~umera ~s m~did1!.!l necessárias pelro. evitar qUlll
quer ru)co "espe_cial" ~ que pO!l!la cotar exposta ti say
de dos .t:aba1hadores mlgrantes; esforços para formação

:~t:~~~i;:m~~ã~e~~r~~.~ai~i~~;i~~ee~oo~~~~~~~~; ~~~~~~:
~ • soor: os ,:l~mentos basl.~o~ da legislaçao, regul.ii!,
'!lentos e ~du;posv;:oes dos ccnvenlOS colet.ivos, re1ativ;;:o
a proteçao e Pt'evenção de acidentes, e Zlobre os regula
~h~~OS (lo proc~di!nentos próprios da n<:lturczo'l do trabÃ

A Lei nl! 6.815/80 determina. os eX:ames rnl!dicos e atc~ta

dos que devem ser a;:resentados, e a fisêalização qut!J deve St:l;

exercida, no mOmp.hto Jo·'1ngt'e·sIl0>-.c1" estrangeiro no território Ir\

sileiro (arts. 72 , ito:im Ve 22 da Lei 6.BlS!BO); a ReSOlução n;

07/86, dc.Conl'lc1ho NacixJnal de Imigrllçí3o, determina que, p~r~ li

prorrog",çpo do prazo de estada. no pais, o estrangeiro deve :.:ubme

ter-~c a eXames de saúde; a Portaria/ONS/DIPAF 02 tn. de 19/01/;,

public~dD. no D,O.U, de. 23/D1/87, fixa estes exarnez; a higüme:,

llaúdc, si!:gurança e fiscelização .das condições de trabü.lho nos 12

clli.e de trabalho estli'o afetiJS à Secretaria de scgurnnça e: Ml;!dici

na do Trabalho do Ministér'io do Trabalho que n:.: disciplintl atra

vés de Normas Regulilmentac)oras.

c. Servicos Sociais

(itens 2.3. a 29.)

RI'!c:omen'f:ll'l o capítulo que o t:rab~'lhador migranté ~
sua família déveria.tr1 beneficiar-se das atividadés e ~
viços soci.:tiG e ter aee~~o a ef'ltes nas mesmas c·ondiç~
qu~ os n1'lciollais do pais de emprego,

O Derviço !loeial I!0 Pa5.~ está. afêto .!lO Ministério • da

Previdência €J A!l~iot.t!ncia !"ocial. no ';mbito n:'l.ciona1 õ na esfera

estadual, -Bl::·secretaril'l.s l'!!'ltaduai~. Dos serviços sociais exist'en

tes, brasi.lrtiros c êstrangeiro."l em situ~ção legal pod&m usufrui!:

II]' - Emprego l'i. Rp-~idêncJ~

(iunB 3(1. 11 34.)

Recomflnda que o trabalhador mj.grelnte não deveria

.~~~~~:s~~d~f~u~~~~~:t~:~~~~~: ~~e;:;~~g~e~~a;;oc~~s~~
qupnci~. não dbverill, também, peraer sua autori::ação d::
res~êncb. .

As condiçõc!l de i:rabalho flncontr~m-."II'! regul,adas pela

legislação vigente. principalrnt!'nte O~ dire.i tos trabalhistas

de defesa - Consolidação das LeiD do Trabalho e 'disposições c;:'II1

pll"'ml"lntares, O" custos com li. expulsíio do estrangeiro correm por

cont::'l do Gover.no Federal.
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Com referência ao estatuído flQ item 34.1), alínea,!; ó!)

a c) a Lei 6.815/80 (arts.38 (! 57) veda a lcgalizaç50 do ciandeli

tino e do irregular. estabelecendo li. p~na de deportação para q,JJll

infringir a Lei. A perm"nêncin do trabnlhador no I'!rnprego depende

diretamente. ~a5 condiçõcf3 exigida.~ pelo eil'lprêgador, l'ljdo empre

gado estrangeiro. ainda, da situação fllVorl'ivel do n\'ercado de tr~

balho. face la preferência legalmente conf'~rida, nl1cionais;

resguardados O!l direitol'J trab,.,.lhitltl'lt!.

Na pOlít.ica irnigrat-ória brasileira não e:x:istem movimen'

tos migratórios com finR de emprego, provenientea, com destino <':t

nose.o territ.ório ou em t.rânsit.o por este, em condições que POSSim

contrariar inBtrumento& internacionais, acordol!> multilateréis/bi

laterais pertinentes, ou a legislação nacion.,L .

O Novo Estlltuto do Estrangeiro define uma imigração m:is

restritiva.' seletiva. limitada à 8uplcrnentaçio de m50-de-obrll e,t!

peclalizada, com a ~nt"L'ada do egtrb.ng~iro. para ocupar emprego,

prê-coloc'ado. Ai!! empresll.l!l 011 .instituições, legalmente estabeleci

das, quando necessitam de profis8ionftis espécializados, em flllta

no mercado interno, solicitam ~·i'I.'utorizaçiio de trabalho", para es

l'el!! profissionais, procesJ!'lada, caso a caso, perante a Secretaria

t1e ItnigrftçÃo do Ministllh'io do Trl'lbalho, obedecendo normaB baixa

dillQ por portaJ."ia!!l publiciIldas no Diário Oficilll da União. Depen

dendo da região geogri!Ífica aq:e re destina, da l'Iua e8pecialidade ,

da entrada de "know' bow" ou manifeetaçio do árgão de classe do.!!

trabalhadores, li autorizcitção poderá .!ler colJcedida D~ Dia.

A Recomendação contém t1isposições e defi.ne beneficio,;

ainda não "drn:í.tid08 pelo vigente cO'tatuto do estrangeiro. logo,
de dif.ícil ~ceitaçãOr COlulidcrando-Ge 9ue sua ftprovação importa

ria na adçquação dft legislação nacional ao elltatuído na Rscomcn

dZlÇão, estando' o Governo brasi1eil:o imp0!3s1bilit8do de fazê-lO ,

lllemno 11 longo prazo.
~8~im, 0 maioria dcs mp.mbr.ol'j votou contr.."t'i.ament~ ~

aCf:ito\"lcâo (la Recomp.ndacio n2 151 da OIT. contrl'l o vqto favorávê1.

da Ccnfe~o Nacional da Indú~tria/CNI e 'a l'lb~tenção do voto

da Confederação Nllc'ional das Profissões LiberAis/CNPL.

!in 27 dê fêvl!rfliro de 1967.

DR •. JOst DIAS TRIGO
CNTtT

Dr:. RENATO RODRIGUES
CNC

Dra. ZDRAIDE A.- DE SOUZA
CRI

OF/tJ/tDT/AA1/N~ lf1' /86 ) 2~ t1e tlO'Jembro de 1s86.
Do: ,A5slst~nte .Jurrdlco/CDT:>!sse~sarra para. Assuntas Internolcloni'l,IS

Ao: S~cretárf.o de Im/gr.:llç5'o do'lirb

Senhor Secretário,

Ã.pra:.-nos Inforll\ar a Voúa Scnhor1a <li publlcaçiio

no O.O.U. de 03/1l/8';'. da Portaria n~ 3.362, de 30/10/86, Ttlstl
tulndo a Comlssio Trlpllrtae para exame da Convenção n~ 143 e li R.!,

comendalÇã'o n9 151) eon~ernente:; ã IIH1 grações em eond I ções abus ivas,

e 'promoção de 1Qual dade de tratamento dos t-rabal "adore!. migr<lll'ltes"

e dOi qUõtt parttcip~l\\ os seguintes membros:

_ Doutora EUNICE llE sA OLIVEIRA - Secretar1a de
Imlgraç,il), ~~Ç.'!o(.~o

Fone: (061) 226-2555 R.. 5238

Doutor ORLANDO DA SILVA VILA NOVA - Secretaria

de Relações do Trabalho.
Fone; (1)61) 226-2555 R. 5364

I'm~ Sr.
Or, MAURO MOREIRA FilHa

"ID'. Se~retirio de Im1Qr<1~ção.(lO 111nlstél"to ,elo ieaba.lho

!!.!.ll~
Idpa.

,~ DoutDr PAULO MOIHEIRO FRE:ITA5 - Confllderar;5'o
Nacional das Profissões Liberais.
Fone: (061) 223-38.,.5'0 223~1663 '

Ooutor JOSE: DIAS TRIGO - Confedl!!r;u,ão Naele!rl.:il

dos T'rabalhadores em Tr<lnsportes Terrestr~s.

Fone: (061) 225-2013

Doutor RENATO RODRIGUES - Confederaç~o Nadg.

n21 do comêrclo.lQaÜ~U~1Q.1Q
Fone: (D61) 224-0213 e. 223-8815

• Doutora 20RA1DI!. AMARAL DI! SDUZA ~ Confp-dl!lr1'lr-l;o

N;;c. I <'JIH11 di1 lr.dúl;tr13.

Fonf:: (021) 292-7766 R. 2.21

Soll~ltamos Informar aq,sllntere.s!sadoM pUl't qUI!

pOJ;saf!l'contat'arcm entre 51. vls"ndo escolha do Presldtlnte da CoMI,!

são' c acertos dt! toca 1 e d I OIS dOIS reun 1Õ~$,

Ka oj')ortuf\idade .. renavat!\O$ prate.stos de. II!Ioleva.da

eonsJdcraç3o e ~preço.

lYDIA PINH!1'lrD DE ARAaJI) S~

Assistente Jurrdlco

Conyer:iol43

CONVE(-,10 SOBRE: LAS MIGRACIl'JNES EN CONDfCrONr:s ABUSrvAS
y LA PRO;\.IOClON DE LA rCIJALDA,D DE OPORTUNIDADES

Y DE TRATO DE LOS TR~BAJADORESMIGRA1"TllS

La Confercnci;] Gener:lI d~ la Orl!:tni:.tción 1111=tlllQ.dono..l dei Trablljo:

Con1<oc:'lda ~n Gill~bra por ('I C\'n~.:jo de i\r.lrlllni51r:Jción de la Oficina Inlt:r~

n:&cional dei l'fJbajo. y cungrl:t;lda e:n dieh::r. ciudJd d 4 dejunio de 1975
cn ~u sexagésima reunión;

Considmllldq, que eI preâmbulo de 101 Cooslituci6n de la Orflanizadún Intcr~

miêionJI dd i:3btl.jo lo encC'ntimdll 13 Inretl. óe dcrender {( los inlerc~es de
los IrabajJdor~s oeupados CIl r:11~,'ttrafljcra I';

Considerando que la Declaración de f-'il;J.deHia rcafirma cntre los principias sobre
101 ~l.Ia1c$ está. bl5lda la Orr:anllJlcián que·«tllrab;rjo'C\o cs. una mm:ar.
da ~ y que te la pobrel;l. en t:urlquier IUJ;llr. comlil~ye un pclirtlJ para 1:1
't!msperid3d de lOOc.s~. 'i 1ct:onfY'.e 1:1 oblitad6n solemne de la Organílllci6n
de conlr~bllir a la cjecudón de programa:t para 10brar el pleno emplco.
cn cspcclnt Braci:l~ a l~ medias ')Ilra. et trns!ad(l de Irabajadoreí, inchJidu.
In, migr01cíones de mano dc obm..,~;

'Conlid~r:mdo eI Programa Mundial dcl Emplco de l~ OIT Yel ConvMiv y la
Rc:c(lmc:nd:l.l:i6n sobre \3. f'Oll\ic?uel emp1ell, 19&4, y deslatílndo 1:1. ncc~sídad
~t c\'jtar los aumentos de los mDvimicnlDs migratorios que se,," c,;cc,dvos,
meonlrolado$ o no aiistidos, per JõJ$ conset'ilcncias negalivils qlU: aC3rrean
co cl plDno soei:ll y JUlm:tno;

Considerando, ndemã$, que eon cl fin de vencer tI Jubdes;trrollo y cI dtstrnrleo
esllutlur.l1 y crônico, los gubiernos de nnmerO.K\$ palses insisten cn.dn. ve%
m.1$ tn 1::1. eorrveniencia de t;stimular ct dcsplanmiento de capit;alcs y de
tetnoloidas m~1 bicn que cl de Jos trdbajndorcs. en fundón de las nccesid:Jdrs
y IOHcilud~s de esos pal'fC$ cn ,I inlcres recIproco de los pal~s de cmi;'r:l
ci6n y de las ~i~s-de empJeo;

Consider:mdo igualmente c1 dcr~h,. de loda pcrsona Rsalir de eu~lquicr p2ls.
induso dei propio, y a rcgt'C5ar a su pais, tal como se db;pone co la Dccla
meiôn Unil'ersal d~ DerrçJms Humanos y cn d P:u:to Jnl~rnacional de
Derechos Civifes y Políticosj

Recordill1do Jus dispósiciones dei Con\,('nio y de la Recomcndnción sobre los
trllobnjadcre& mj:lnnt~$ {rcvi~dWJ~~e b, Recomcrtd:lI;:ión sobre I.

J~d~~)~ii~~:Jiri6;~d~f~;~~~~í~n~e:a(~~e:~~~~~~i~:(~t;ei~::~iI~~::~
,dei cmpreo. 1964: dei Con\'cniu'j c!c la Reeomcnd;aci.in sobre el servicio dei
empleo. 1941, y dei Convt:tlio ~()bre las ôlg~nd.lIs rctribuid:r.s: de ço!DC:leiún
.tre~js1do);'1949. que trata0 ,i} cueslicnC1 lales como' la re~llmentac:ión
d~1 rcclUI,01rniCf\to. Ia inlrlldllec:i,jn y ,coloeación de los trólb:ljlildor~s mirran.

"tes. ta difusión dt; inrormactQl\~S Neci~ ~brc tas mixrllcianes. lu ccnui
dones m(nim:ts tlc que dcbcn tlisfrular tos migl'lnle~ dUrDnlc su vi:ljc y su
lle~ad;l, la adoreión de una polllica QctiV<1' dcl emplco y la colabom:ión
inltrMcion:t1 cn es3~ cueuioncs:

Cons.lder:mdo que la emigracion de los tr4l.bajadores motiv:lda por J:I~ condi
ciones dei mercado lIel cmpleo debçria re;liurse blljl) la. rcsponsabilid3d
de tos organismos OIlCil1es dei tmplcg o con arrecl0 :I los lcuerdos bila
Il:ralcs o rnukifalcralcs pertinentes y, en particular, a los que rx:rmitan la
lib.Ie circutaei6n de los trablljadores.;

Cotaidemodo que, dada la. existencia de t~ficos iltcitOI o c1ilndcstinos dc'm:J.no
de obra. seriaR oporlUIlIS nue'fas norl1las especialmentf: dirigidu ,onUa
utO$ abusos;

1l&cordalldo que cl Con'fcnio iliobte 10$ tr:l~j;.dores mi~ra.nt~ (revhadCt). 1949.
díspoa. qUI todl) M,iembro que lo t1Ililiqlle se abli.ll a :\plicar a los mi.ran··
\c$q,ue. aeDaKnlrcn I~gõltmentctlll liU lcrrltorio un U;:ilo no meno'- r13.vonloblc
que el que aplique .$U$ propio$ IUlcionaJes en rcl3d6n ean dert:ls mllterkll
enumeradas en c1 instrumento, en In'medida en. que !.stas cstên rcg1.llmclI
tidas por la ICiislación o dependan de J:l$ autoridad~ admi!l.istrativas:

R.ei:ordando -que la definit:ión dei términc iC discriminaci6n)to cn tI Convenio
sobre'la discriminnción.(empreo y ocupJ.ción), 1958.'no incluye: obligato-
riJ.T!'e~IC distincioncs ba5adas cn la n:lcionalidid;'

Considerando q'LII: serian dcscablcs nucvll.s normilS, qu~ comprcndan t:lmbién
. la segur;dad socill.I, p~ov.er b. iguüldad de oporlUllidades y de lrato

de [os tm1w.jadores migr:mlC$. Y. cn lo que se n::fierc a 18 cuesliones rCGta
mentadas por la legisl:J.ci6n o que dependen de las ll.utoridades :tdmints
uati~as. p.ara l1.ramt~dC$ un trata por to menos igua.l aI de los .nll.ei<m:l.!es;

Tom:a.nda nola de que lu ;J,clividadc:~ rclaliv,l.5 il 10$ probtemas muy di~crtos
ooncernientes a JOJ trabajadores migrll.ntes no plieden logrtlr pJenamente
SUl objCliVOSll.i no c-:dsle un:u:oopemción estretha. con 1:1.:5 Nfl.cioncs Unidu
y los ofganismos e.spceializados;

Tgmnndo nota d~ que para la elaboracíón de las presentes normu se han tenido
en cuentn los tt,1bajas de: las N::r.ciones Unidas y de los ort<\nhmos espe.
cinlizndos, y de que para evjtar dopliCllci6n y garantlur una. coordinación
apropiada se cooperar! sobre una base continuada parA promover y gnran
Cimr la aplicaci6n de Citas norma~.i

DcsPUC5 de haber decidido adoptar diversas proposiciones reTalinll a los 11:1
bajadores migrante!, cucstión (jue constituye el quinto puni" de su orden
deldl;r.,.y

Después de hll.ber deCidido que dichu pMposici.'lnes revistan la forma de un
çonvcnio que compleml:nte el ConveiliO sobre 101 trabljadorC$ mi.cranla
(rewigdo). 1949. y el Convel'lio cobre 11 discriminlci6n (cmpleo Y OCll
p;.ci6n), 19S8,
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~ra. C04 tcdt;. veinticu./l:tro d-ejunio de mil novtcie,uOl seltD~ y cJnc'o, t1 pU:SCD~
Convenio. que podrá ser tttado como ti Convento so'cre 101 tr:tooJadores milfantn
(dj~OQCI compJementariac).197S:

PAUE I. MIC::mlCIONES EN CONDICIONES AnUSlVAl

Ar/{cll!o I

Todo Miembro para ti cU1l1 ~ h.Ue en vi.l:,or et presente Convenio se compro
mele • re~petar tos dereehtls humanos (undiJmentalC'$ de: iodos los Ir.lh:l.j:l.llGres
mi~.ntcs.

Articulo 1

1. Todo Miembra parà «:1 eu;]l te halle tn vitor ti pre~enlc Convenio deberi
lralar de delerminar si~tcmalic:lmcntc si tn lU Icrritaria se cncuc:nlr.an Irabõtjndorcs'
mi~ranlc5 emplc:tdo5 ileg:J.lt!icnle '1.si.cltlsten mõV'finlr:-ntos migróltorios: con fin!;s de'
~(rii~ii;c'nieio ccm d,:slino a stllerritorio. <tcnlránsito P9r çSlt. co fos C:U31es
-10$ mi.Bt~n1C5 se VtAn liornclid.)s dUrantl: el viaje. a su Ueeada o durante suo per~.
manenc:ia 'I empleu, li condiciones que infrinjal1 los instrumentos intc:rnl.eionafes.
o açuerdo~ multihltcralcs o bililcralcs peninentes. o ta ICiÍslación mJciona1.

2. Las organiz3e:tones ~pr~~nt31ivas de tmpleadorcs y de lr.&~jadore:s 'dcbcrin
ser eonsullaàas plen3ml:nte y'd:ber6n tencr la po'ibiJid.d de propoJCiPnu (a intor..
mación de que dispongan ..I respeçtQ.

·Ârt(r;ufo J

Todo MicOlbro deberA I1Joplar todas liS rmdidu Recesarias 'f convcnien.tes,
taJ'llD en d !mbito de .lU prvpiôl juri.tdicd6n como en collQoración coa otrol Mlen1"'

I~JO~~ra suprimir ras mia:racio~1 cro,~dC$lin'$ con 'fines de empleo y c1·empleo ile,pl
. de mijrant:l.

b) con.tra. los crianlz.dores d~ movimientOl Hel_Ies O eb.ndC$linos de miaraf\tet
cqn finei de empl~o. 'Iuc pnx:cd:ln de 5U tCHilono, $C dirjjaR al!l o transilen por
el mismo. 'Y contra los que emplcen a trabajadores que hayan Ipmíarado eQ
amdjçjoncs jlc~.JC's. -,-'

a fin deevit.r )'suprimir los abusos- a que se refiere elartkulo'2del pràcnte Convcnioi.

Ar/lculo"
LoI MiembrO$ dehetán. tn particular, adaptar lu medidas ~rias co los

pl...nos RlciOn:ll e interoaclonn( para ell.b!ceet co eu. m.teri. eontaetos e.inter'"
cambiol sistemáticos de in~grm.ciól1 con 101 d.cmis Estados. cn .consulta con lu
~~~-!cP"r_~senlalh'aJ4e ernpl~l\d?res Y_!!t~~

,ArtleuloJ

Lu medidas- prcvi.sw cn los artIculos 3 '1 4 dtben. lener espcdalmenté por
objeto que 10l Ir.bote$ tlc mano de obra pued.n $Cr objeto de una acci6n "
jUllicia sra nal fiJere tI pa:s que sirve de bue a sus opuacloDts.

Art!eu'o6

· I. Deberin adoptatlC dil;po~icione$ en 110 1elislaçi6A naciona1 para Uepr a
in~tipr eficazmente el Ct.\P-1t:o Uezal d. trabajadom mlJt'&Rtes ali como".,.. la
dc~nkión y apUcaci6n ,de sanciones adminhtrativlI. dvUca "I pcaaJcs. inclU)'cDd.o
1:1 rr.i~j~iJl: r.1r~ d ~Illrlt'll 'irct"l U~ ud'J;lj:ldn(~~ mil:r.. urq. p;tról la orr.:mbõlciI11l
de "\:~r.IClU:':t" r.~m l::1c'.l.!c C:ll1;1lco que f,(l Licli:1cn COI11t) :l.nU!iiV;'I5 cn cl :;\rticult):2 !.leI
I'u.:scntc C(}:n·:!ilo_i'./,l.1r:l: 1il asistclll:i:l dclibcr.:di\mt:nt~ prc~ladn\ con Iinc~ lucralívos
o no, lllóllc~ nugraclllnC5.

·? C~~ndoun cmplc.u!Ctr sca .objeto dI: uRlllleción en'juslicia CIl ó1plicación, de
las d,$polilcloncs que se: ~omen en vlrtud dd presente :mlculo- dcbtr! lcner cl derocllo
de estab!ccc( la pr~cbíl de su buena fc.

Artk'Ulo7

_~ orgll!:l1laciones rcpre~cnt~livas de e_lIJp'I$l!~S.dc_trabajadores dc&criÍn
:ser cons~Ttatlls acer~ de la l.:gl~la~lón y de 13~ dem:i.s rnedidõlS prcvistllS co el prc~ente
Conv,mo a fin. d.c.eVitou o $upn~lr. J~~ .abusO.$ .:arriba rncndoll:ldos. y dctcrj r"onO'-
~r~lt:s la 'po~lbllidl\d de tomar InIClltrvas a este respccto.. •

Ar/!cu"':!

I: A co~diejón de haber re~idido legalmente cn -cl )mis con fines de empleo, el
trablJad?r mlgranl;: no podra. ser considerado tn silund6n ilegal o irrcgulár por el
~~mlsmo ~c la pérdlda. de su cmpleo.la. cU:lI no d-eberi. cmraiiar por sI misma

cl retlto dc lU ~rmiso de midenc:in 0. llcgado c1 caso, de su permiso de trllbajo.
~. Pobcrli. 'CR cOlls«ut="cla. benoficiarse de un traCo igual ai d~ Io~ nncion:ales.

espcclahnenlc enloquc sc·reflere a las gar:mtlas en m.teria de seguridad en el empleo
obl~nción d~ orro emp1ec. obra~ para absorber ti desemp!eo 'I rcadaptación. •

Arllt:ulo"

· 1. Sin !\Crjuido dc tns, medid:ls adoptadas I":lra controlar los movimienlos migra.
tonos r:an fine", de cmplco, que .lI5egure-n Gue lo~ lrabctjadorcs migro1nlcs ingrescn cn
el tcrrilorio nncionil y ~an admilidos_al empk:o de conformidad c\)n la.lc"jslnción
pc:rlincóI:e. el trlloajndor migranre debcr~. cn los caso~ en que dich:a Ic"isl;ción no
~~ayil. ~ido rcsPl:~:l;d:l Ye." los que su situac!ón no pucdn rctularizaue., di~rrut~r, tanto
d como $11 famlhilô., de I{:uatdad de trnto .en lo coneernicnt~ a {os dercchQl derivados
de ernri~os ante~iores cn m'l.lCria de remuneración. segurid=.d en el ~mpleo y olros
óenefido~. .

2. ~n C3S0 dc eontro.,.er~j:l s.o~~e los defrchos a que se reficre el párlólfo anterior,
ellrab~.jador dcber~ tencr la pOslblhdad d'é defender sus derechol ante uno orGani~mo
competente, )'.1 SC3 petsMnlmentc o por jntcrnu:diD de JUS representantc$".

3. En caso de exrulsión dc1 trab:ljador o lU ramilia. no debtrian éstos correr
eon los costa!; de la expufiiic,ío.

4. Nada tn el prcsente Convcnio impedirá li 10$ Micmbros la coccesión, a. as
pcrsonl.5 que miden o tl1l.baja.n de manera ileg:u cn cI pals" dei dercebo a permanecer
en él y ser l:gllmente empleadas.

PA~TE·I1. lOUALDJoD Oll Ol'O'-TUNIDIoDES Y DI! TIl.A.'tO

Arrt~uf() 10

Todo Miembro p:ml el cual sc halle en viI;or el prescDte COl'lvenio se compr~

mete a formular y o, aplic.1r una po[ítica. naeion:ll tlcstinaua a promover Y:l g3rólntiz.ar,
por los mftodos adaptados ól l:.u circunstancial y usos n:l.cionales, la. igunld:l.d de
~rl)~·tulli;ladc~ y l\c lr;l.h_ cn l'J:lkri.l de: Cll1ll!CO y rr\lr~~i6n. ~"gllrhl:\tlllXial. Ilcrccll11s
;SilJihcôllcs y cullurn!c,1 y hbl:r:al.'e.'l jmlivjlJlJoJc~ y çolCClivas p;\m I.ls pe(Sllna~ Que. cn
su'(;,1ntlidóll tle tt3najatlor.l:~ millranle'i u como miembro5 de lU ramili". se encucnlrcn
Ic-gltlmenlc tn sü ·tar/toriQ.

Arrlt:ulo JI

1. A lo~ fines de la npll.:adún de la presentc parte dei COflVl:nio. la cxpr~iQn

ti: ltilb:\jalJor migrante l~ comrrendc 3; toda pcrsona qu(: emigra o h20 emigradQ de un
pni~ a OI'" rara ocupar un cmrko que no ~eJ por cuenta propia; incluye tambiêR a
tod;l penl'tl'la 3~lllilid3 rCl1u!;\rJilCnle COmo trabajado~. minr;,tnle.
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2. La presenlc; pUte dt:! Convenio no lC :lplicarâ ~;

o) 10$ trabajadores rronlcn.:os; ~

11) .Io~ artistas y I:ls pcr:;on;li qt.<:' cjC:Iz.n tina prore"ión liberal)' quc enlH:n el1 ti p.l!c
por un periodo de corta uuraciõn;' .

r:) I.. r.cnh: de. m:;lr;
d) las per~onas. que hayal\ tlltrado en c1 pais con lioes es})('ciate~ de formadón o de

educlIción:
~) las persona~ empleadtls en org<lniUldones O empIcs.a~ Qt'e opcn.n dentro dei

tcrrltorio de Uli pnls q\i~ han. ~ido adn-.ilidtls t~tnporalmente en dicho. põlis, a
. ~olicitl.ld de sus empleadorcs, para clJmplir trab.Jjo-s o funcionet especificas por

lIn perlodo dcflllido o limitado de liempo y que t:sloin oblitadas a abandOMt el
rtLi5 ai término de sus nab::jos o tLlnc!Qnes.

AflÍC'ull) J1

Todo Miembro deberá, mrdiante OlHados adecu;dos a la~ o:ondicionelõ 'i a la~

prácticas nacionalelõ:
a) hacer lo po~ible por oblenl.r la colabortlci6n de las organiIllciones de emplca·

lIvrcs y de Irab.1jildor\.~ y de oUOS or.g.:lni~m05 .:apmpiados ptlf'a promover Ia
i\cc:pt:u:lón y ob.~ervtlnciõl de la politica pr:"'isla ell el urllculo la de! prt~ent~

ih) ~~:;'~nri~~'imedidas Ic[:l.1:ltiva~ 'i prorno..er los programas aducativos quc resul·
ten nece&arios para I:,:,gr lr dkha aceptõ1ción y did"lã obscrv<lnc:ia;

" c) tom3r medidas, promo'o'':' programas <le educadón f fomo:::ntJr otras actividadel
tcndi~ntes a qlle ICJ~ tmtoljadow; migr.anlcs conOlcan lo rnr::jnr posible la. PO:llica
lllloptada, SlU derccho~ y oblig:lcioncs, osl como las tll:li ... idadcs destinaóas a
prest:trles ayuda crectivt en el ejcrcicio de m~ derethClS y p;,>.rn 5U prolección;

d) dcrogaJ' todo. disposicÍlill kgisl~tiva y modificar fod.:1 nMI\'i.1 o pr.ictic.1 adminis·
tr:l-tivn que sea incompnliblc con dich3 polllica;

~) tlabomr y poncr en pfj~'::lica, cn con~u1t:L con l:l~ org:l.níl.:l.ciones reJlrc~cf\t:niv:ls
de emplendore~ y de traonjaúorcs, una política social .ulccu;lda a 100s condiciones
y prácticas naeiona.le& que permita ti los Irahaj.ldores migrantes y a liUS fnmlli:ls
disfrutnr de los belleficlns neord:ldm a sus nn(liolUlles~ h:lliendo en cuenta, sin
infringir c:l principio de la igu..lldad de" oportunidades y de tr~to. Ias necesidQ.dtS
p.1rtlcularcs que pudi..~t"1 Icner hõlSI:l e1 momento cn QIJ~ su ~dap::l-ei6n :l la
socifdnd dei pnls de en-.plco se h:lya completõ'ldo;

f) tomar las mcdidu Ill:Cesarias 11 nn de ayud3ry ellimul.:Ir Ms esfuerzos que r.:alicen
los tr::l.blljndores mi;,rar\\t:S y sus f:lmilias pano. prCSCtVII.C .\1 ídcotidad nõl.l;ional y
étnica. as! como sus V:I1C1.l10~ cl.l!lufales l,;on 11.1 pais de oritr:n. i:nciu)'(-ndo la
polibilida~ de que IoUS \ljo~ reciban ensdlanz.=J de su lellGua rmatcrn.a:

I) r::líantif~r la ipmldarJ de t:-;lIa til D1<l:cri;t de cllnJici,'lIts de \~:li),1jlJ a (,JJI1S lo~

t.ubdjaúNcs 1l1ip,rallt.:, quc cjcwm la mi,ma ac-tiviúrul, cualc'iquicra que ~.:;)n la\
COndiciones parljculau~ de su t'mp!Co. .

Arr{(/llq lJ

I. Todo Miernbro podrá :ldolltar tOC::l;S las rncdidlls ilccesaria~. que dependllh
de su prOpi1\cGrllpctencia, y colaborar con olros Miernbrol a fin de facililar la reunióll
de familjils de lodoslo~ trabajadore~ migranlcs que residan lcgi'llm'!ntc en Sll tcrritotio.

2. El prcsente ar1fculo s(: rdicre aI CÓõlyt:gC de[ Irabajador migra~te y. cn I"
medida en que esl~n a ~u cargo. 11 los "ijOS, aI plIdre y a la madre úel mignntc.

Ãrrkcr!o U '
. Todo Mienlbro podr4:
A) subordinar la libre c1el::ci6n dd emplc", sh dcjllr de AS~gurn.r d l.!~rcch(l n la mO·li·

lidad geogrãfica, a la condkíón de gueel trabnjador miRrantc ha}:l Tl:sidido leg:.\l~·

",cnte cn eI pais \::on fine .. decTtlplco durante un periodo pre~crito, que no drberá
ex.:cJcl dI) du~ "no, o~ slI1l.11!1;1"'~I,d.)n~;;:ib';-lJ1\COntrilto de Jl,Ha..:l'~n o.IctcrOlln3oJIl,
inferiora dolõ ono~. a que el trab:lja.:lor hilya ,"umplido 5U primu contrato de tra~

bruo.
b) despu~ dc co!\,ultar debid:::-mente a las organimciones de empleadores y de tra~

bajador~s represenfativas. reg/amcl1CJf las condicioncs de recono<:imiento co
e1 país delal caliticac1Dnes laborales aàquirid:u ruera de él. inclusive los ccrtifiC:ldo~

y diplomas obteniC'os en e! extranj.::ro;
c) restringir el acceso a i;alegorí:lS limitadas de cmpleos o de fl,\m:ionts. cuaado a~1

lo exija el ir.lefês dei Esudo.

P"p."re m. DISPOSICIONl<S FtN,o,I.ES

Art{cu/r; /S

EI presente:: Convenio tlD impide a los Miembros ccI~::lfar acuerdo~ mu1tilale.
rales o bilaferafes con miras a resolvcr [0$ p(.:»bleroas resu!lantl:$ de su apli~ci6n.

Arricur~ 16

1. Todo Micmbro-que ratifiq,ut= e1 prescntc Conw:n,io podrd. medinnte una dcela~
ración anexa a su ratificacióo, excluir una de las pUltcs I o II de S\! act:ptJción deI
Convenio.

2. Todo Micmbro que haya forntulado una decJar.1ción de esta Indolc podrá
cn cUl'llquict momento ::Inular C.stil decl:uaci6n mediante U\\3 dec1araeión posterior.

3. Todo Micmbro para el que est~ cr vigor una dcclaradón formubda d~ eon
r"rrnida.d con .el ~rra.fo I dei presentl: ardeuJo. dthlr~ indicar ClI .sus m.emDri.Ul
$ubsi.c.uieottS sobre la aplicaelón dcI presente Convcllio eI eslc.do de' su lel.iiI3dóR
y pr4ctiC\ respct:lta de.1:u disposieiones dc la pane cltcfuidade la tlccpta.cir5n, ta mcdid:l.
cn qllc ha:ta. pucsto l) se proponga poner en ejecución ems disposiciones y IH razones
por 1;Ls: CUJ.tes no {.aS ha incluído al1n en lU a~ptaci6n dil Convenio.

,
,'rtitulo 11

La~ r::atilic:;u:iones fOti1mb dei pr~5cntc Convenio ~r;'1I1 comunicadas. para su
regislru. aI Direclo( Gcneral <;c la Olkio2 laternacional deI Trnbajrl.

A.rtirul0 18

I. Este Convcllio obhgad únicamentlõ.a aqucl10s Micmbros de la Olg:mizaci6n
Internacional del Trabajo CU1:"S ratiticaciones 11:1.ya IC(listrado ei Dílec10r General.

2. Entrará cn vigor doce nle~es después de In fecha en que 1ils ralifieaclona
de do~ Miembro~ na}'an r.ido res:i~tradas por el Direetor Ge!leral.

3. Desde dicho momento, cstc Convenio entrará en vigor. para cada Miembro.
doee meses después de la rechn cn que haya sido registrada su ratifiCô\ci6n.

Artkulo 19

1. Todo Miembro que h:lvô\ ratificac\o e!te Convenio podrá denunciarlo Q, la
eJlpirJ<:MIl clc UIl rerlC1Jó de df::! 'llla).~, ;'1 põwjr d. la f"l:h:l J:n quo !fI: fJlJY" FlJ~slq
inicialmellte cn vigor. met1iantt: Ull .leIa comunicnda, para su regi:»tro. ai DIfC\:tot
yen.::rJol de 1.1 Oficina 111(~rn(lcion.·1I dd Tmbajo. La denuncill no .surtir! erecto
h.lsla un :lil.o despui~ de l.J. fecha en que ~ haya re~istrado.

2. Todo Miembra que h:lya r.atific::ado estc Convenio y que, tn ti pIam de un
a~o despu:s de la el\piral~ión deI pcrloclo dc diel ~iio:» mem:ionado en cl párrnro
preced~nt~. no hagJ. uso dei dr.,::cho àe denuncia previsto en e...te articulo quedar~

obligaJo dur:inte 1m nuevt' período de; diel anos. Yen lo lõucc:sivQ podri. denunciar
~st~ Com-cnió a la e:<pir'ítción de cada perlodo de diez ano:;, erl. 1a$ condicionei
pre'liitil.scn e-ileat!iculú,
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AI'tlculo20

I. El Director Gencfal de la Onc:ina Intcnmcionlill dei Trabajo notificará a
todos los Miembros de la Or,ganízación Internadonal deI Trabajo el registro de
curl"nl<l..s r,l.lific:.ldo<t(s. ded1l.rndone.~ y dentlnci:J,~ lc comunictuen los Mietnbro': de
la Orgalliz:::u;:ión. •

2. Al nolificar a. 1l1s Micmbros de la Organiución cl registro de la ~&unda
Taliflcací6n que 1c haya !>ido comunicadn. tI Direetor General lIamatá la atenci6n
de las Miembros de la Oreaniz.i1ción sobre la fecha tO que entrar! co vigor ti p[~lne
Conve-nio.

Ar/fcu/ol!

El Director Gentr.lI de j<'l Oficinn InrernilciollaI de! Traoajo camunic:ui ai
Sl:o;:reLado General Qe las Naciouc.. Unidas, a 10$ efec{us dei regisCro y de confor_
midad con cI ar1fcl:!o 10l de 101 C~rta de l(ls Nüciones .Unidas, una informaci6n
~omplcla sobre lodns tas :alificnciones, decl:Jlõlcionez--y .c.t:15 de dCl1uncia Q.ue haya
t"e~~ttQ,do d<: t!.cuerdQ conlos tll-Uc\,llo~ precedentes.

ArlículD22

Cud:J,'vt;z que lo estime neccs:::Irío, el Consejo de Adminis(ración de la Oficina
lncernücioOül dd Tmbüjo presf:nlar.í Jl la Corlfctenci:l una )nemorl.. sobre 1a apli..
c"ci6n dei Con...enio. y considcr3r:1. 13, conv.:nicncia de incluir cO. cl ordcn dei db,
de la Conrcrenci;l la cues!ióD êe su uvisión lotai Q parciaL

Arriculo 21

· ~: EIl c,,:>o de que 1>1 Confl:rcnciOl adople un nuevo cvllvenio Que implique UO:l
i~'1~\ltm \01 ...1 o r:lrclal dei presente, y li menos que e1 nuevo convcnio conten!:a
9'Sposicionc!i to contrario:

a) la raiitlc<lô6n, por \lO Miembro, dcinuevo cOllvcnio re'r'isor implicará, '.'l.ra.lur:,
la denuncia inmecJjnl~ de este Convcnio, no Ob~!3n(e l:t~ dispo5lcinnc5 conlcnid3S
en el3rl!cl.llq, 19, t\emprc que c1 nuc'Jo c'On...cnio rc....i~or haya clltraco cn vigor;

h) a parlir d~ la fecha cn que ~:llr~ cn vigOr' d nnevo eorlvenio r~lIisor. cl prc.Çcnte
COnllcnio ces;!,rá de e5HLr abi<;rto a Ja ralificación por los MiemQros.

2. 8te Convenio coptinuar:í. en 'vigor en todo etlso. cn $U (orma y conlcnido
nc.lunlu, par;;, lC$ Micmbros que lo ha)ian ratifltüdl) "j no ratifiquen ti convenio
revisor.

Arllcu/() 24

I
Las vcrsíones int11\.':3 y frnnçesa dei texto de' este Convenio lon iiUaImentc

au énlic.u.

CONVENCOES OlT

Verific:a.r:

a) se a. Convenção incorpora avanços signif:r.cativos

nA. legi!illatjio nacional;

b) s. con':i. dispos.!ções a.inda ,010 abarcadas pela

°l.i interna;

cY~e sua ratificaç,ão concorre pa.ra. .IL melhoria e/ou
'. .

,li)· se i::necessári~ para li implementaçã,o-.ou melhoria'

• dos contato' do BrasÚ cem outro5,·paíse.s;

.) se 'Die existe incompatibilidade entre ..uas d.isp.Q.

,ições c- a lea:b1ação ~nter,n.;

f) $O. e. C.•s~ de ratificaçio .. h~vciijl necessidade

de .ad~qu.çã~ da 1etgisbção madona! aO:f disposi

tivos da Convenção;

.) ~•• nO$te caso. haveria possltdl1dade· de se pro

IlOver as 'dequ.çõos ~ertinente5 no' prazo de 12 '!

.esM. a partir dI. d~ta do depô$!to do inurulfteE,

ta di!, ratif1caçlo.

L rmJAtoAD Df: OpOkn1Nl.O~DD Y DE nATa

2. Lta trabl.jadOfn miplltfl , b mkmbrc. d.t sus r.miliu qUlo Soe ~n_
... Jephllell!$ m fi ttmtoM Ih ,utl Mkrnbro de\.ltlÚlt di,frular de igu.-kb.d de
~ y de lAta coa kl& trabajadorelfdcio!lLJes en 10 ubtivo~:

I CJ,'~ &. los~ de oritntadó~ prot'uioMI y de eolGaCié.n;
C~I 8«ftO. Ia (onnld6n profc:doril.t y al empleo de lU propia t1«:cióo. de IClmdo

Cc:' UH llptítUIM ptrSOrWn P*JL ui rOnudéll o emp1co, tomando ell t"Ufilltl.
b ~bclaDft adqu.iridu ea el extm\iero y eo el pafs de emplto;

loe) [.fOmoci6n, de aeuttdo oolll\d cu.lidades pulOl1IR:s. e:trcriencil, IplilUdes y
~~::e.dõI1.1 trat:-jo;

d) ffglIriri'Ad dtl ttlpleo, obtt!lci6n dt- oko efllplw. obras pua abwrbet t1 dn
=~7!~apQclónpror~Ml;

c) r.em1Ullf1cióll por tr:abljo de lau.I VlI\ot;

.fj~NttabaJo.ino::llllOladllraciÓll&ltrab.jo.lotperiodc.sdedet"

.z-;:;1Ii6, lu~ &Iludes pap4u, tu roolidu de KJIlridad y dt. hili~nt

• ,::l:i l'nbljo. ui como lu mccIidu di seJUridl.d social Y lo!. &/iniciOl y pm;.
Cê.-ciGrH:HlciI.\ts1't1lciollldOltOftt.ltm~; _

C) ~1I • 1&1 orp.:aiA;{oaet lirldielks, ejttcicio di: 141 t:krKbos siM:i.:l1u y
r~ll1idadD de ocupa' catlOl 1!1I IM 11ndicl.toI '1 m kII orprliUnM dI: tela"
'~L1w ptOl:ewll.l1tl, iDclnldOlIot ótpnOl de rtprttt.ntación dft las trabajadorel •
~n [;u elDpe:w;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I A) derecho • adherirse • r:ocpmtivas de todo tipo; •
i IJ CM:Uc:iooes d# vida, iacluldl>S eI alojamicnlo 'J cl acceso • los sefVlciCJ l:OCiIles

f.a lu ~tuci~M$4ooea.teI Y$&nit&rlu.

3. Todo Miel'll,bto debtrb. prutiur Ia. Iptktcl6n de l~ ptindpio! propu.t~
.,d plrra!():2 dela pmente R.ecolMndaci6st eIl todu lu .c!ividadts sotlletldll'l ai
eontwl de \Ir... a\lto~ ~licJ, y plonwter su ap\lQci6n,. por me-dio. de miloot»
adecusdoI li. lu colJdk:iones y .. la pric:tiea nadollaJn, tn las .drmit activióades,

4. DtberllD adoptam t:I:le'didu 1ldtcIudas. Clt éo:JJaboracWD toa lu orpniZl~
doeadetmpleadMU'J detmbaif.dnresY~U(l')orpnismMinltlt!>&tlGS.PliS:

/.; haceJ'oomprcotJ.ryacepg.r alpL'.iblico 105 prillciviosurib:l indW05;

~'.) =líl~:~~:o=:s~i~~~t=~~~::~t~fd:
lnc:ornJ-tible con kfoI.

S. Todo MSembro lkberla ISelUrar 1.1 aplieçi6n de la Iegislación naciontl rela
tiva & lu condiciones de miikncit. en ,u terrltofic de a\ '(llI,net1 que e\ ejw:icio
lcp1 de los derecbos .mpandO$ por eslos prillcipios no puedl motivar 1.1 dtllep·
_~IllU!l ttabajador de 1& ttnovaeión de s.u pennlsa de ~~nc1! o su tJfpulsiórl,

yqlMUle"ietcicio rIO se vueohibido porlaamcnl1.. de uSes medidas.

6. Todo-lo{iembro deberia poder:

'.) IlIbotdinar la libre eltcci6n dei empTco. !in deju de ut:JUrar el dereche a la
tl'KIvilic1ad Reolfib,a ta eondlciónde que el tralxjador mi~nltIara midldo
kp!alelllt en el pafJ coa fina de cmpko durante un perfodo pr«aito, que no
deheri f.lIteder {es dO\ 1I.i\Mo, 0. 11 \11. Ieshl:aeión tJlise un contrato de dUlll.cilin
d~lenninlda inferiora dos ai'io$, a que eJ trabajadorha)'a cumplído tU prirotro::on
111.tç.de lrabajo;

Oh) dt$puts de comullar ~cbidarneptta lu cr,ganindone1 n:pre~nlati\'ude emple1l.'
deres 'J de tn.blljadotC$, re,lamenu,r lu condicione., de reconocimiellto de lu
:i~:~~~espMf~iollald'_,inelusivc-los te~iJic:i!.dO' y diploma." obtenidilJ co ei

tJ mtrlnVf ti açecso 11. ategorlu lirnitadu de emplwi o funeirJne~, tulndo :asl
lo exija el inler6l deI E5tzdo.

J 7. 1) A lil! de que los lr.abajadores miyanles y 5US tllmili:lS pU~3n utiliZllf
plo:n"mcntC' tUt derecho~ y "pottunidades de empteo y de (Icupllei-5n. deberlan ad,;lp~

UIW. en con,ulta C(J[I IIU orJlólniZJldon~ representalivllS de emp1eadous y d~ lr.a
be.jadot«. toou lu rneo:ltJu neceudu -par1\,:

.) lnfórmarlas, en '11 propio idioma si (um posíbley si n.o en un idioma que I~~ sea
'.miUar, de sus dmcltos m vlrtud de Jaltgislación y de la práctica nacionale$ en
lo nl.ti"o • las cuesti[llle. tratadu ell el plrraro 2 de la prrunte Reeomend.ei6n;

b) mejorar. su conocimienlo dt! idioma o de IM idiomu dei p~11 de inmigrad6n.
en lo poosible <llltante el bOlllr;o nmuner.doi

c) favorcccr, CIl tétmillo~ ,eneraks. m aWptaci6D ala sodtdad dt! paú deemplto
y ayudar y utimulu-Ios tjfue17_cs qlll: ualicen los lntblljllcl<lre! mignapte. YSla
fllmiJillS para prc5O':t'o'lr su ideiltidad nacional y I!tnica, 11.$1 como rol vIncuIM
cullutllles con 5U pnb de origcn, induyendo IlI. polibiliclad de que sUlliijns ua'bl-n
ensci\alltAde$ul~ngulm3.tema.

, 2) CUllldo los Mlem!)ro! coneluyan entre si acuerdos en materia de Mnl.ra~o.
cl61l coteaivade trnb:Jjadores, deberlan t(lmareonjuntamentc las medidulltl:eSIriu.,

antes de-Ia. partida 'de los migranlet de ru paI$ de-origel'!, pata iniciarios cn ti conoci
miellto dei idieJn,1 dei pais de cmpled'. así como de su mrdio cconÓmiOO• .social y
cultural••

8. I) Sin perjuir:io de lu medIdu destínadu I uegura.r que lQt 'trwb-ildorn
milflJlt~ y JUS r.miliAA entren en eI territorio nadonal Y selIll admitido! al emplw
con arn::gIo a 1.& leghll1ci611 pertinente, de~rJa tornarse Una ded~ión lo mil ptonto
posible, en ti cuó de que Jicha leghlólción nó haya sido respetada, pAtlI. que ti tta-
b.tjadormignnlcu:pl$iJusitUllr:illrt pucdeJtrto:gulariudti. •

2) Los trabajadorcs rnigranlts cUya silu,:teión h.ly. sid(l reguJariudl debe:riau
,onr de lodos los derechos que seglÍn 01 ptrralo2 de la presente Rteoll1Clld.ción son
cqncedidos • 100lltlh:ljadores rnigranlt:1 !tgalrncntt ISentados en el territorio de~
Miembro. •

rtlU~U;:~:~'dSls~~~!~t~~:~~:I~ti~:~-:~ ~f~:-IrJ~~
lU! familiu, ea )0 collccrniente a lo! donehos derivado! dt .ru tmplUl l) empleo&
anleriorcs en matem de remuneración, RJUridaq. sj)Cial Yotros bcnc/iciOl, ad CQnKI

f1I, lo qlltl te te.lkre a su sifldicaliuci6n y ai ejercicio de tos derechot lindit::alts.

4) Ec cuo-de cenuO"eni. sobre los dcreehos 11~ se n!\eun IOIrubplrraf.
preertknt~.tJt.rat.j.dQrdebcrb.lI:nerlapt>dbiIidad dedefendcuusderechotian"..
Otpniuno Co:}lllpelente, ya ua perronalmente o por intenne\liot1e 1U1n:pteselltililltl.

5) En CUG de oexputst6n deI U&bf,ilda: o $U ttnu1ia, i:stas no dtbttWl comr
COII lose~tOldelatxpuhióll.

9. Todo Miembro. en consulta con lu orpniuciol'lCS reprtUnll.tiva.s de t ..
plesdotcS Y de trabajadol'tS. dtberu. eLtborar y ponu en ptictic:a una poUtica lCIci6I
adc::cuadl. .. lucondidonu. 'J prieticaJ. nacioralcs, pua.que. tm tra.bajadlmll miJfl.Ntl.
Y'\1I f.mil/aI pueclan bentfidarsede lu vcn1aju c:oncr:dldu I lU. propiosftK:iorllltt,
tomando en C\ltflta - 5in pujuicio dd ]'>tir,çipio- dela iauaIdad de- oportun~

~~="d~~;'~Pt::~~:~~~-:~da:.lltl)erhUÜ q~sl}~

lO, A M dt; tctpOndtr lo mejar,pos.ibte alu necetidada ruks de 101~
dom mitral'UI y de S\1i rUliliu, ta poIitN:a df:beria fulldanc, l!1l particular, en. d

~:~.Jt~r;,~~eutlttttjtOriQddMicfll~

11. Eu. polItiça debtrla tener en C\JCl1t11& aecuittad de Ioçu unare~

tj:~~::~~de~~~~.~:=,:::~==::,I=
~1!."~jo~losmiCtUtes. •

12. Eu poUtica deberla.ser peri6dkammtt rteXJlminatla, MIJada Y. 'eu CIK>
DtCfUrlo.R'Yimia.

Ã •.klmi6lllkfamJlltu

13, 1) I.o$IOb1trllos tk tOlo ptbtS- de tmp1f9 y de los paI," rl~ milt'll dtbtrlat
adaptar todas lu rnaJidu posibks para f.-cilitl.r la rwni6rl de 101 trabt.jadonoS
JIlivllltn eQn 'UI ramilíu to mil r'pidlmente posib1t. E.su mtdidl5 debtrlalll
~~~~!.'.LIº,,_~.u!!d~~í1ateraJeo_~ullil.'Clalesll~ri()l.

2) AntcJ de '.1 reuni6n, wrii .mc~ter que d tl'l.~j:ldor pUtdl ofrtUr ...
rarm" \1ft a.lGjamitrlto ad«otJ.Ldo, qllC fd,pcandt. • tes <:ritehOt. Mrmalmente &pU-
CI1Jk:I; a J.oI trat.,jadoru zw:ianalel dei p1fJ d~ ernpleo. '

I 14. l.ot repmentantell de tod~ los medios intErcsadot, y en PlrtimIu di _
empkadom y de los t!lbl.jadottS, debtrlm ser co.Multados sobre lu medidu qtIt
deberian adopWIe y debtda !l.yorecerse lU collboración para Jiaa1Íur la pua&a
etI {rictiI:t. de l&lC$ mt4idu,

J5, Aermos de lu dispolicloncS ,x, I. prnentc ltecomcDdaci6n som .......
de familiu, I. tamilla del trabaj.dor miltJ.n!e deberla comprendtr a lU ~.)'IIp 1,
n.la medida en que "t~n a su orla,aloshÜ05.a1 pldre y.la JJlIdtede1 mlp-ank

Ilt'Par.. r.Cllitalrl....[tunlOri·de ramiliu lo mb' n1ipidamente PQ'iblt, dfl eon
'ormidad con d rCrl'l.r" 1~, toda) Miembro deberla, en 'u polltica de eondrucci6cl
ele vivitadu rllmililrts, de asi~tcnci. para obtener di<;hu viviendu y de dtslrrollo
de ltt1ikios de ICOgid. apropiados, tener pltnamente tn Wtnll las ntceS-kladn

•c!.e 101 tnbaj.doies migran~y de JUS ramiliu._

v17. CUaooo un trab.jador migrao!e que boi e11~do ocupado por un perlodo de
<Jn a1\o tll un paIs de empfeo no pucdareunirsc tn dleho pt15 con m ramilil., debtrla.
Uncrdencho: •

{J} ya U& ~ visitar ti pais donde reside.su família, durante JUS vac:lcioncs anuslts
f'~ .. lu C!.ue lif:M dt:tehc de ~C\ltfÓO CGtI, t. ItllslJ.ci6n 'J I.. pti.eúca.
,,-.cioaalcs dt! pW de empleo, sin que su au~neí. deI pW de iM1igraei6n UIIP
p;)r eOMtll'lltnej... l~ dlul'linuci6n d~ los dem:hol ya adquiridos ti por adquirir 1,
r~rtkn!arrnellle. sln I]lle Soe: pllcda JXlnrt fin ~ su conlrato o li. ~u d<!rtCho de
[""idcnciaduraoteeu:pulodo; -

b):ia -'caa r~birlavuitade su ramilía porun perfodoquel1OdefK:rfIUrinf'erior'
c.l (;1: lu vacaciona.nu.tlts plJadas 11. flue tenga derel:ho.

13, Drlw.:rb coM1aerane la Jl'O,ibilidllof'de <:onctder ur.alJyudll 'finllncitra • los
~rabajadore:J m.grantt\ para 101 8::llllvs de los vjaj~ previstos en et p!rral'o 17,
<l) una tcf!utt]ón deI coste norma! dei transporte, por tj<!rnplo of!anitando vi:ajn
U11ectivot,

m A reserva de que exj~tan d'isposido(lt1 m,;\,s favornhfes que podrf.n .p/i
~ntl~, lu penonu que putdan atJ)!t'n~ 1\ aeuerdOI inltmuionall;1 dt: lib1't'
elfCUlaci6n debcrlan benefiCiarA de l<ll mcdldu pr~vlsla.s cn los pilrraro~ J3 a 1&
de 1.1 prmnle itteCmendaci611. '
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de aa::identts, as! eomo también 'obre los regtlmenló5y proo:dimienlM de ~gur:irh::l
propi05dclanltural~&sutrabajo, •

~~ 2~c!·'f:b.J:d~~8~o:~r ~~~~~d~o:l~;re~dc~IC;i:a~~e(l~
i~, adv-:rt.encill5. slmbul05 ~ ontros S;l!.-tlO~ relallvcsa 1a.':I:l\Ilrid1d e higter.e
mel tntnjo. '

2) euando. a t.lll~ de 1" falta de rami1iar!d~d d? 105 tr~baj.dDfe:> tl1igl)lnte:;
c:ou l~'rroctdimitnto~ de rlbticacl~n, 0,:1 ~llsa, dI!' dJficult4dt'~ lll'lglUstícà'.; O por
CUIlqukr ciril'i2:z;n-;--li formadôn c lu inslrocciones dtstmad.!s a los 01r0~ tm.
bajadore:s fut:'l~[1 illlldecuadas para estos trabaja~orl5migr1!.ntes, se debcritn:ldu['hr
wnordWas ~pec:IAles para L<cBurat una comprensl6n lo~,1 por su pllrte.

3) l.nJ. Miembros deberll.tl tene.r unI. legidil.ciól1 que dt ef<::cto :l. 1M rrtru:lri0;
iDdia.dOJ. cn tstc pirrafo y pr~lIea que, cuando 1M empleldores u otra. ~rs(\:1:1~

u tltpnitll-c\Clnu (ju!:, tenltnrlo resp0l'Lo,abllidlo(lf.."; ell U~ r~i\I'_tto•.omilan ftc:lt-:iT
dich& Iesisllción, podrla12 Jmponene 5.IlndOlll:5 Idmi0l511'il!J'iil.~. civ):t~ y pr.:,,~k;.

C. StrvlcflJsslJcjalú

23. De lIeuerdo con lo previslo en el p5rrafo 2 de 1:1. Qrt~e!1te Re;::oITIend;ldw'!,
105 lr1bJ1jadorcs migrótntc-s y 1US ramilt:l$ deberfan _be_l!dicia~e de lu actívid;rdes
de l(K KrvlciQ; ~od.lle'i y tenU I~O a éstos en 11.1 mi'im~~ o::otldidoncs qll~ t,>;
~alesdelp2[sdeempJco.

. 11. De",?rr~n prop<:Jrci,onu5e ar!em5s selVicío~ soei.les. que rtaIi~o..-r-ã'r
~i:'l~u 11gulentrs fllt'Clone-> leU favor de 1D$ lrabajadol'e5 mi,rantC3 y e ~ú~

.) prestar I IM trabajadom migrantC'J y 11 ~\lS ramilias toda la lIyud1 Il~e;~rb

l*ra que puedan adallUne ai ~(O «;{In<'imicQ, sOl.'al 'J ~\1\t\lnl\ t!el paI!; o:le
_empleo;

I) ayudar • 10$ trabajldores migfanl~ Y .. ~us r.l1liliu li oblener inrormat'l,;n
y ~ranT~lo de los ?!E3niJmOs. C(Hllrcrent~,JJQr ejemplo. plOporcion5ndoles
~O!. de 1!lJE.tpretacron 'j lraduecl&n; a cump1i!" rorir1~rld;lder; admíni~lra!l'''J~

y de olfõ1ipo Y :L apro'l'echar plenl\menle los urvici(J~ Y facilidade; que se lcs
of~D en ~ectore!.Ctl.Ei0 la ~duca.cilin, la formación prof~iollal y la ell~dhnu
~ ~lo~a:~ la saIu? la ugund.!d.snei:tl. b vi~'ie.nda, I,os !rarl~por(eJ; 't las dkr:;,;c_
aones: cn la medIda de la poslble, los trall<l.lldor~s mierantes 'I sus flmili-!~
debctllll tencr dcrecho a comllnican.e ell $U propio idioma o o:n un. idiornu ql!~

conoz;an bi~ COI!, r~ t1?I!,ridadcs pu)JliC1'l dcl paf~ d~ empleo. ~obrc todo elJ
materia de amtcllCla JUdll:11l1 y procedlrnitlltol lf::g:ales;

c) .yudu. lu autoridades y a las institueione, Ie'ponubles de lu condicioll"-' 01",
"id1 y rle1ra~jo de los trnbljndOl'~ mi~llttsY d~ sus r~mi1i:lS :aid~lltilk.:\fl;j~
I'la:ftídades decsos Irab~jtldOrtsyatenerla~ enetH:nt1;

.} r.Cllílar a 115 natoridades cOlllpell:nlcs información y, si flJ~r.\ necesario, Mnll_
nlllitnto pna I. dloorar:i6n, IIplic:aciól:I y cva1uadón de la polllica .t6el21 tel,'!,_
tivaaJo'lJ1lbajlldot<!'1migmlltes;

~J ~porciOll:;l' infonna.clén ~ lO'> cl)rn}l3i'ítt~ de tnbtjo 'J a tos ~paUttSy ~uf>er
VK016acerca de la lituaci&ny problemas deloc trablljldores migrantcs.

25•. 1) IM: ~rvicl{)J. ~ocille:; a que se refie-re d pirnafo '4 de' la prtU'l!te Reco·
-=w!lClón podrlan ur prcUado5. II:gUn la.~ condiciones y la pniclica n~Cion11l:!;

.J:r1~:t~ri:::~,n~~~~jlli;6~~:lIa~~a~.j;~d~~~tl;6~J~~;'d~t:rl~~
ta' mponsabres en lCJlerll de que los Sl:!1o'lciM soci1l1et predlJld~ C$tén ai alCV\lY:
~lot.lr!~d~~~~rr,a-ntcsY5UJfRmiIiu, -

• 2:) ~berl~ utilizam plenallleDlc foiü:rvicio~ que prdtan o pueil~n pr~~r
"-!o' JlaCIl:!llal~ dei p.fJ. de~ernJ'ko lu aUloridade!i. Orpnil.:lâonr.o Y org~oisma$
l:tiIlentts, 11'lclUldas lu l>tg.tn.llllelOnes de empleadoresyde lrabajado~.

26. Toei!? Miembro dc~a .nop!.Jr lu m~dídJS ntCeUriu rma que los w
fteioslOCiales a que se ha hecho rd't1ttlciaell e1 pimúo 24de b presente: ~olltClld1.·
eióDpuedan diJ.JXlne~~~r:~' Jllfieiente'Y,de ~rson,al.-de<.:Pldam!.'DteCll.i»cllado

21. Todo M~mbro dcbtrf. favorecer I. col.boracl611 y la coordwaei611 ~ntr~
101 dte~ntes s.etvlciO$ socill\es que funcio-nllU tU $U tcmtcrio Y. til los euO:l. apfC'
piIdoi'. enlre ésl05 'Y lot servidos sociales de otros países, sin que por ello e$a eôl!·
lIOntción. o cu toowinación ea.irna a los: atad05 de S\lJ m:ponsabilidAW 'en b_.m..

Ddlnia collsidcraac la POSiblhdld de orglJllzar mtctcamblOJ de JnfoltOJlc\nnt.~ y.
ftperienciaseonotrasp2lscsdec-mplwycofl lo; palsa de Orl~1l de los tr.ablljadorcs
aticn.nlet.

29. Los- [cprtStnt1nt~ de too()J los medios intern:t.dos, y cn 'Plrticultr los

~~~;~~i~eil~~~~r~CoI:i~~~;:~ee~~o~~:i:r~r:~n~í:~~~~rd~~~~I~~~~
ru:tnem,coIAbof'.!ei6n con ~'i~fas a aIcanUt los obFtivos proputstos.

31. Culndo eI t~bljldélr 1I\1~:ranle pie'rda ~u cmp!eo, deberia cOltl:cd~"e1e.p11'll
tnconlur nUCVl> ernpleo, un pla~o suficlenle, que cortC$ponda a1 menM RI perlooo
ell que lenga. drrecho a la~ pr~Haelont$ de d~cmpleo.EI permiso de roid~nciJ.dfberla
p!?tJo'lIrY.:eneonocClJenda,

, ,32. 1) ~n l~o caso. cuando el tr4bajadot m1!l'1ntc• .Impuátldoseen lo, pr~.
dUDJellt05 dlsponrblcs, lIay.t entabJa,do recurso r.orllra la deddóCl dec= deservi:io~,
debe:da l;:(Jn~dérsele un pluo sufiCIente pita obtem:r un pWl1undamento d~finiÚvo,.

2) '~u.ndo,Soe: ~:aya determi~ado qtle la Cffil:k'in de sen-icio~ r~e injUslilicl1d~.
fel trabaJldot mlgranCe debtrb dl$frul;ar de las rtllSrn:u cOlldiciontl que lo~ trabJj".
d!'rc:t nJldon.•k:s ~n mólll:ri. de. rdncofponlciôll ai ~mpleo, cornpcnsaci6n ror pér.

~:::v~~~~Õº~~~,:~~~ai~~:~~~~e~l~oi%~n:~~=~:~n:~
empi«l, deberla otorg.hscle un plazo suficiente para. CnCllltlrar OitO ernpko,

J:l. Todo trablí~dor migrarl!e objeto de una ~idll. de ~7;pul~ldn debtrla

~~~II~:&:I~::i,:u:~:'â~~a::~%~i=l~~~n~s:~~~~,j~1~~~I~e~~~:
~::~:=j~~I;Á=:~edí2.I~:~~~~~aci~~~~~e~~~~=.~\ifr~:

B, PrDfl'cdól1. dI' kr ~l1r:lr!J" l.n trchajlJJ~resmigranU3

lO, Se debtrl3n adl;lptar toda5 lu mcdldu nccesarl.u p2ra erilar cu.Jquier
liesgo especial-a que pucdtl ~In tlIpu~ta la ~alud de \03 lubaj1.dofe! millra!lte!l.

:n. 1) o&rfan realinane todo~ 101 t'lflJt'ROS necc~rio~ para que se dá .I !oI
tr.b.jadotn migTólnlts formlldón en malerill dt seguridad e hi,iene dei trab.jo
con. OCJtión de ta elIllllr.itaci6n pÍ'{)f~\o[l~1 tl otril pr<!:para,~tlill. que ruiban {)21'il ti
.trabajo Y. si fUt't~ posiUIe. como parte de dra~. '

") Ackmú, eI lt3imjador mi,ranlc debt:ri.!. reeíbir, tiu",,"U: tU hon.rio de
tmbajn remlintrado e inmedíalamentt ~~p~Çs. r:leClcllr.!!,.~u.5EJPlto••!~~:!~n!!..
illUwnllci6n e~su idioma nlldOilal. y si no tn un idlõrna que COl!Ozca hen, lCff(';I.

Ó los e~los búicos de Ja legfslad6n, re!llImentaeión Y di~policiclltl de IOf
COl\W~ ealtetlvo. relatiyu ,\ !ll rroleeeión de 10; trllblljsdort-l y l\ la r"..tnd~1l
t',1.:~r tni,r.uate debem. teMr tI mi~mo t:;Iereeho li. Ia ulstcl'l_ciJ. juclid1l1 que los
~it!bljadOte!l Ilacionalcs, asl como la po;iblJidad de haccne RS1stir por un intlrpre:e.

34. 1) 'Todo ltllbajador migranle que ~ m,uche dei pal~ de empleo deberfa
t6'ner dtrecÍlo" indepe-ndicrnemmte de (\111:- ~1I t~bnci:l. to r' p?15 haY3 ,ido 1~p.;l1

0')0:

aJ li. !ocla. remunerlleión pendi~nt<: pOt trablJjos reali~do~, inc1uid:as 1M indemni·
~'ldoncs por tCtmimu:ión ~ wnll1l.to I!.Otmalmente tlas:ade~:

b) :lo I~-pre~tacion~ que ~ le t!ebieR'n por cO::lcepto CC accident: dei trabaj/) [)
e!!fermed1d profclional:

cJ e-e~Ún Ia I'ráctiea t1::leional:

í) [: "!Ia illéemnillldólI ell concepto de \'lIc:1dotlts anual~ devengal.iv; reto'
r.a ll[ilil.:r.d<l~;
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ii) ai n:embolso de las cotiZllclones de seguridad ~ocilll que, de ICllerdo con
I. Iegislad6n nacional o lo~ lC!lerdo; inlemadon:lIles, no den ní h.aY.ln dado
lugar 11 derechos tn 5U favor, tn 1::1 intt:!igc:ncia de que, cuando Ial cotiuciones
ala uguridlld social no col1fieran derceho li prestaeiones. se debcria haeer
todo lo posible por concluIr ICllcrClos biltltUllleli y multil:acrales para prote,cr
10'11: dcrechosde [os llOlbajadorrsmigntnles. >

2} En tua de deslIcuerdo sobre los derechos adquirido) por al,tuno de ros
coneeptos prcvisto-s cn ti suhp!tmfo Interior, ellr!b:ljador de~rl. tener I. posi
bilidad tle hlCCr vab sus dcn:chos ante e1 organismo campelo; '~di5rrular de
iguakb:d de traIo cn mlteria de .~htenci. judicial.

MTb-OOO.804/B7
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tos das Confcderaçõel:l e"do MTb, ftnviad-.a ClI.da um doa mem\:Jros,

e.,. pra%o pl'1ra manifestação. Etc. segu.ida, seria convocada nova

reunião, para aprov~'fo ou dil'lcus~ão deste trabalho. conformo

o c••o', Em seguida, foi encerrada a reunião.

Br.s1.lia-DF, 13 de jll.neiro r3e J937. ".

Comissão Tripartite para c5tudo da conveniência ou não de

l!provação dos convênios da OIT~ pelo Governo brasileiro:

Convenção i43 - "Migrações em condições abusivas";

RecomendaçÃo 151 - "Trabalhadores· Migrantes - promoção de

igualdade de tratamento dos trabaliul.dor"s migrantes".

Portaria Ministerial n g 3568, 19/12/85 (D.O.U. 20/12/85)

OF/CJ/CDT/AAI/N'J 419. 24/11./86.

MEMBROS DA COKISSÃO

- Eunice de sá Oliveira
S@!cretaria de Imigração - MTb

- Dr. Orlando da Silva Vila Nova
Secretaria de Relações do Trabalho - MTb

- Dr. Paulo 'Monteiro Freitas
Confederação Nacional dor; Prof.i.psionais Libflrais

- Dr. José Dias Trigo
ConfederaçãQ Nacional cIos 'I'rabalhadoren em Transportes
Terrestres

- Dr. Ren.!lto Rodrigues
Confederação Nacional do Comércio

- Ora. Zoraidfl Amaral df! SoUl";a
Confederação Nacional da Indústria

Em atenção ao Ofício da Assessoria para Assuntos Interna

cionais da CDT/MTb, contatos foram feitos com as Confedp.rações paI:

ticipanten e a primeira. reunião ,t1~ trl!balho foi marcada para o dia

13 de janeiro, às 15 horas. 'YlO 6'- andar do MTo, ~ala 616.

Não comparecl'!U, ~mbora houvel3lse c:onfirmado a pre!;ença. o

Dr. Paulo Monteiro Freit;as, da Confederação Nac'ional das Profisttôe-

Libp.rais. f:o, Ora. Zoraid~ Amaral de Sou;<;a, ern gozo de férias

CUI; foi reprcf]cnt1J.da por Dr. Hugo d~ Carvalho Coelho.

DA PAUTA PARA l.PR'eCIACAo

1. E;~colha do membro para coordenar os trab.:tlhos do

grupo;

2. Escolha do locl'll pará as r.euniões, etc.;

3. Palestra do Dr. Mauro Moreira E"ilho, SSC'J:ct;Írio de

Imigração, sobre a itnigração no Brasil.

o Dr. Mauro falou, em linho.z geraiz. sobra a imigração

no Brasil, hoje, com caracteri-sticas bem diversas~ue praticáv.!:!

mos n"- década de 60, quando foi aprovada a c~venção n!! 97.

A imigração, salvo as ~xceçõE's previstas na Lei n!!

6.• 815/80, vem aendo praticada com pré-co1ocaçlio, de pr~ferência,

em caráter temporário. .

A ilnigração na conü,ição d~ permanente,' dos executivos

ela. 1I0ci@da~l!s efttrang'éiras sediadas no ~xteri.or, inc].u{dae as

II1Iltinacionaia, 'Pl1ra efeitos ,dO 'art. 99 da Lei ni! 6.815/80, al

terada pela Lei n!1 6.964/81, é permitida, ape~as, em ~eg'Íme dI'!

"trans!erência" e tll~m 'Vínculo eopregatício.

A pe:r:manêncb com 'base no artigo 16 da Lei n!l6.B15/BO,

v•• 8@ndo adlllitida em poucoa casos, corno os resu1tantt>:s do Aco.:r.

do Drl'llli1/pa;,sea Baixoft fi BrAai1/Japão, estrlS ajustados à nova

pol.í.tica imigratória, "x~minados e autorizaClo9 cl!euisticamente,

~ra a área agrícola, e~ortugueseg.
InformoU, ainda, l!cbrc a existência de granda nÚIr!erc

de e15trllngeirps em !li tUllçiio ilegal no pa.í.s .. Só ao icngo dli fron

t_irll. foram regifttrado5 ~,,6.000 frontt!iriço.!!; não há tlstirnativi!l,

..obrl'! OD ilegais dos grlln!iee centro!:!, como são J.>aulo C! Rio d~

Janeiro.

concluindo, o Dr. Mauro observou que os tipos de erabi!.

lhll.dQr~s excluídos pela convenção, são, justamente.. os que exin

tem no Brasil.

Apóa a retirada do Dr. Mauro, com 05 lI.gradecim~ntol'l do~

prescntc!J pela palcGtra. voltando aos dois pri!JIciroa pontos dtl

pauta. 08 melllbros votaram no sentido da coordena.ção do:;; t:raba~

lhos ficar com a representação do MTb, genero9amentt.! no meu 1"\-2.

I .. , repretlentante da Sec:retaria dc~migração. adotando um pl~
no de trabalho objetiva: cada Confederação representada prepa

raria seu relatório e o remeteril'l ao ~Tb/SIMIG. no prl'l.7.o de ?D

di•• ; à vieta deBI!I;; rêlatório!l I'! o do MTb, fJlCrÜ!. prep&rado um.

~al.'!r6rio ~nico .. o QUa~b. j~tamente . com
r
cópia deI' prdnunciamel!

Jl!'b-ooo.a04/B7

Convenção 143 - Iliqranttls _ condiçõeB Abusivas

:kecCMend&ção 151 - 'h'abalbador*s Mígrant~s '(pTOIIOÇio de
i~ldade de trat.-ento)

A convenção 143, em ellltuc1o, cOlllpleme:ntarG 110ia convêniosl

012', r.tifi'Cl:ldos pelo Brasil.:

Conyençio 97 - "Trabalhadores Higr.ntesn- pro.ulgada
pttIo Decreto nl: 58.B19, de 14107/66.11

Convenção 111 - "Dillcriminação em matéria c5eI emprego e
profbsão"-Dec. 62.150, de 1.9/11/68.

o cliente objeto do convênio em. estudo é o estrangeiro,

c::onfOrJ:I8 deavito no art. 11 d. Convenção. AO definir II llIxprel'll'llão

-orr_balbador Migrl'lntt'!":

~odi!l pessoa que Qnigrft dI'!! um pÀí'lI pt:lra outro com fim
de ell;lprego. que \lio 15eja por contá própria; inclusi.
ve.. toda 'pel!ll!loa admtida como trabalhador migrllntt'!.

A antradft d.~ eatrang@!iro no Bral!lil, com qualquer fim, é r.§.

9ida pelalLej. nt 6.915. de 19/08/80. republicada no D.O.U. de 10/12/

81 .. COlEI a. altaraçõ"" introduddas pf!1a Lei nt 6.964, de 09/1~/Bl

e re-gule1lMtntada pelo Decreto nl: 86.715. ae 10/12/81, D.O.U.dtl 11/12/

8-1, conjunto que constitui o 'IIOYO J:STA'l'Um 00 ESft.AXGEIRD ..

o ESTATUTO deu nova di;;'~çiio à imigração,. mtlis re15tritiva.

limíti'!!da à suplementação de mão-de-obra especialiZada. A entrada do

estrangeiro, para ocupar '!lmprego. só pode ocorrer com pré-colocaçõ,o,

isto é, as empresas ou' instituições. l~glllmente estabelecidas, quan.

do necea.sitam de profissionais especializados. em falta no merc!lldo

interno. solicitam autorizaç:;'Or::là trabalho para eoses profitJsionaia.

caso a caso, à Secretaria de Imigração, órgão do Ministério do TrabA

lho, obe~~cendo normas baixada"s por porteriaA ~:)UbIicadaa no Diário

Oficial da União. "- vista dessa. documentação,re1ativa à,empreea e ao

próprio el!ltrangciro, a autorizl1ção poderá ~cr concedida. em carát(l;r

temporário, em exame. ainda. a diElp()nibilid~de local; r~gião geogrÁ

ficl'l., entrada de "know how" e manife."ltaçno do rfHfpéc:tivo órq50 de

clasDc, da região.

Face às caracter.í.tlticaa b:t:aaileiras de país l!l11l desenvolvi

roen,to, com dimensões continentais - 8.511.965 &m.= .... as normas para a

i.migração têm que atender estas dimensões no que db: respeito à ~eg1!

rança:, fiscalização e p'r'oteçiio do trabalho, não aó para os brasiIej,

ro:.s oomo para 00 estrangeiros que eotão 'em E1ituaçâo legal -no territ.6.

rio nacional. Difícil eetabelecer e!llanter um sisteJt1f1 de fiscalização

nul'] país com 15.719 km dI'! f'r'ém.~filir~ e 7.408 km de cORta maritiml'l..

O Governo busca solução para ag problp.lnaa do mercado, an

menta de oferta relativa à demanda, com 551 da popUlação na fai~a e

tária entre lS - 64 anos e elevado número de estro!tngeiros em Ifittzação

irregular. Daí, li. imigração restritiva pratic~da, pré-colocada, t811

paro'Íria, sp.m patrocinar movimentos migrlltórioR, 'll imigração dirigil2a

e ai espontânea, voltada para o que determina o art. 3l! do ESTATUTO

(Lei n~ 6.815!BD);

nA conces!Jão do vieto, a aua prorrogaçio ou tranl!lfo]';.
~;~~i~~~i!1riio sempre comHoi.on~c1a'" ./lOS interasseD na

·PJm':m li

A Constituição Braaileira garante o. dil:'t!itol!! funda1ll.entaia

de todo cidadio, el'Jtrangeiro ou não, lIelll dillcrbaineçio de raç['l,.· 'e~Q

ou religião.

No território brasileiro existe grand8 nÚMero de ••t:.range.&,

roA trabalhando ilegalmente,. trontlftirlço ou bOI!! grandeB centros

Ul autoridades buscam 801uçôes .11111. âdotn.t Inf!d.i~all que CAn••rI • 'QUtJ2,

quer dano ao próprio ilegal, inclu.ive .. ttlntanto aparelhar oe ÓZ'q~flD

dfl fil8clllização para evitar A entradA d. _i•••tkangairo., ..aGI Ji.C",

lUUI condiGti:ic' ~

Pele· Lei.nf 6.815, quando de .\18 aprovação •• 19/0B/S·d..OOU

ue 21/0B/SO, foi conc.dida l!Inbtia • t~o. os ••trangeiroll quD ••1:L~

v.. no terrítorio hacionl'll .. dtuaçio úegal, na. oorKI!çõ.. pr."i,!3

tas nOIl artl!!. 131:" 133 .. 13'; co. pr.Eo d. 120 dU." • contar dli: 61,~

da d. publicaçio, para entrada, dOIl pedido. d. nlJUJ..rbaçâ". -
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D texto da mctlma Lei. republiêll.do em lO/l2/sl. reflete

igul!l:l disposição do G0'le-rno para com os ilegaf~. com rna'is 120 dias

l;~:ntido!!'l para 03 pedidos dll>. re9ulariz"ção. arts. 133, 134, 135 e

Não' existf:!m movimentos .migratórios coro fin!! de. emprego pr~

venicntcD. com dOlJtina ao no!lSo território ou em trânsito por este,

conforme o tl!:"xto da OIT.

O Gove1:no braaileixo combat~ o trá.fico de mão-de-obra il~

gol ~ a Legislação Trllbalhistll. - CLT, pune o trabalho em condições

abu.!'Iivas, tant.o do trahalhador hrasileiro como do imigrante. e o dS

l!Ietlpcnho do emprega.dor, ,com eanções tl.dministrativus de ordel!\ trabf.

lhista, mas tal poderá ::ler, até, penal, dependendo da gravidade.

o direito de defesa é garantido a empregado e patrão, bem

llIl!Jsim os !!irei_t..QQ. ~uki.d~ M.tJlnQ.rjl1~~ ~ ~)....9Y...eJ: Á-ili, a qU8l.

quer datl partes.

O Conoelho Nacionalde Imigração, dentro do!! limite!! de ~ua

cOlllpetência. t~JZ1 contribuido para a regulftri:r:açio dI! el!!ltrangeiro&

que e.tav..- no pai. ea 8ituAção ilegal, COIft AS famí.H.aA, inClusive.

de inv••tic!ores.

PARTE II

Os trabi!llhadorl!S migrante8. aoe qais ni!l u.~ n sUl.
P08i~õp'g ~ Convencão ill.. letnls~) 8. -'.), !tQ. n!..2.. M ~ li. do,
justamente, Of! trabalhadores rrligrllntp.s qut'!! !tno Admitido", pela Legi..§.

laçiio e!'lpe~!fica brasileira: admitidZl a entrl:ldll do profil!ll:liona1 el:l

trongeiro pré-colocado. com proce!lso formal de chamAda, l!IIob li Te.SPOjJ.

....bilidade da empresa eont.t:atante, com cont-rato (I. tra~lho~ gllrantia

do pagamento das paSBagens cdo repatriamento, no f'ÍIlI. do períOdo.

O imigrante que entra com base. no art. 16 da Lei nS! 6.815/

80, pelo ,,"cardo Braflil/PaitH!l8 BaixotJ, c otJ japon~~c:s agricdltore!l,

pelo acordo Brasil/Japão. gozam de emprego -certo c garantias, ll.tltlUllli,.

doI'! pelos re!!pectivol'J empr~gador~a.

Prejudicadas, pelo CXPOtsto, outras dispolliçõce .!:Iobre igual.
dAde de oportunidadl;l! li! de tl:~t.o., ji qu~ nio hli o objet.o p!lre, o. qual

foi aprovado o Convênio. l\ legi!!lação atual gari"lnte direitos adqui

ridos õlnteriornlente.

PARTE III

As dispo:üçõe!l finais dizem respeito a recomendtu;ões para

o país Membro da OlT que ratificar o Convênio.

A convenção 143, cOJ)fc:'nrte dec1ara no :seu preâmbu~';J' c.0mpl~

~entará a Convenção 97 - trabalhl!dorc!3 migrantes, l'! a Convençiío

111 diBcrilllinação em moStéria de emprego e profissão, ambas

l:atificadas pllJ.O Bl::3.sil em 1965 -e 196B, @.poCb., e:m qu~ era permitil3a a

.entrada de mão-de-obra e!ltrangeira de foi:1l1a maill ~mp'la. especialllfen

te para a agricultura.

A industrialização do pa.í.s e o crel!lcimt!nto da popl11açiío,

A 9J:'ande concentração nas cidades. aumentaram a oferta de :mão-de

obrA em todos o~ setores da economia; a indul!Itrialização desenvolveu

nova8 t.ecnol09'ia~, que por sua vez gerou a falta de profissionais· e~

pec:iali:z:ados.acontecimentos que levaram li política de imigração pr~

tiC:l!Ida hOjé.

A f!ntrada de e!ltr3nga:iros por "movimentos migrl'ltórioB" n;;:o

é aconselhada pára o Brasil. pe18 imp.os!liPilid3de de ~c 1!l4ntercm. t!le~

viços de fil'Jcalização ê inspeç';:o adequados, inclusivo de saúde.

Hiotorico.mcnte, ae Convenções da OIT !lobre a imigração não

tlm tido crrande a.ceitação da parte do!! países rnembrQ!I:

Convenção n~ 21 - (8/1 reunião - 1926)
Inl!lpeção do!! Emigrantes
Ratificada pelo Braflil

Convenção n2 4B - (191 "-reunião - 1935)
ConBervllção dos direitos de pensão doa imigrllntes
Não entrou em vigor - revista

Convenção n2 66 .. (251 reuniio - 1939)
Não logrou número de ratificações !Iuficientee: para
entrar em vigor.

convençio nS! 97 - (321 reuni;o - 1949)
Trablllhadorp-:5 lfligrantiPc9
Ratificada por 38 p.a.ís8s.

A convenção 97 conDcguiu 38 ratificações ... inclusive a do

Brasi.l, o qu," representa. a.penas,. 1/4. daI! aprovações, já que eL Ol'r

conta com 161 Est-ados mp.lI1bros.

ConvlI!m aqui registrar o equívoco detectado no Decreto nl

58.919, De 14107/56, qu~ promulgou a ComlençÃo 97, art. lI, nf; 2, 0.!l

d. ~onata: '

"2. A presente Convenção g aplico!!: ••• ".

No texto da OIT, a re~ação cor~eta é:

"2. O pre.!!Jlmte co~vênio M-º. H aplica: ••• "

Consideramos dif.í.cil de aceitaçao, perigoso me.'!'Imo, o di~

posto no ar~. 6, n2 1 e 2, do texto propol3to para a ConvençÃo 143.•

Igual'll'ie.nt"" consid~ramo~ difícil de atender. caso ti. Convençio se}ct

ratificada, ~lgurnD.~ dispo:üções do artigo 12.

Condderasoll tIuft a recomendaçio contida no artigo 8 coneti

1:ui incentivo Ã.tr.oca de empr-ego. obrigando o paÍB 'a -aceitá-~o.

Pell'l. coneide.raçÕ",,& apre&entadalS n~ pre!lente 'tZ'abalho, que

tem ,por ôb'jet.o a ap.:~ciaçãd Cio texto d~ Convem;io 143 e da RecoseD

daç.o 151, para "'d:j.,;er da conv~niênciA de. !'Sua llceitaçll.o ou não, Por
parte do Governo bra!lileiro, votamos , "data venia", ~'p:..,g_:rili:.

~. por parte do Bra!Jil. dos rcferidoe: textoo. A -aceitação da

.Convenção 1~3 levaria à necessidade de reformula,ção doS at.ual polítj.·

ca imigratÓria ~~ M ~.

t o Rl:üatório.

Brasí.lia-DF, 22 de jlln"iro de 1987.

. r~
C DE fJ:'-dtrVElRA

Co denaliorA do Trabalho
SIKl:G

CONFEOERAÇJ\O NACIONAL DO COMJ'óRCIO
DrLr4Aet.... NO EtITADO DO RIO DE JANEIRO

J.VE:NIDl GENERlL JUSTO, $01
:lIUl:22.1IO DE..,J,Ul[JIIJ· R.J

Rio de J&neiro, 28 de janei%'o dft 19a7

Iltna.. sra.4
Drl!.. EUNICE DE sA OLIVEIRA
MD Coordenadora dll. ComiBsão Tripllrtite
para exame da Convençio 1.(3 e R.ecomendaçio 151
Secretaria de Inrl.gr~ção

Ministério do Trabalho
BBASILIA - DF

Senhorl'l Coordenador&.

Em cumprimento à deciBão da c;o=hsão :l'itptttite, re~nida

em 13 de janeiro de.te ano l p~ra éxame dll Convenção 1.(3 e RecOIl'Ien-. .
dação lsl, da Organizl1cão Internllcional do Trabalho. sobre migra.-

çõe~ A!II ccndiçõell abUaiVAlJ o promoção ae igUllldllde de tro'ltaménto

doa trabalhadores migrantell, tenho a hon~<!l de pl'l.!lsa:t: Ãta mãos de V4

S'a. o parecer anexo. co~tendo a poldçio da CORE'ED~RAÇXO NACIONAL

Do COM1:RCIO, sobre essa nonna inte:r:nac=!-onal.

1I.tenciôsament,..

~Jr~~.W0
M6ibro da COllli..ão 'l'rip.r Ii te:

. hpre.ent:anu da confedera.çÃo Xacion. do Coemércio

CONVENCAo 1<&3 E RECOHENDAÇJ(O lsi
kigraçoSe:.e em condiçÕ9!! abusivas e promoçio de .igualdllde de trata
IHInto dos t.rabdhadores :rnigrantel'5

11. Convenção 14.3, conforme consta no seu preful\bulo, se

reveste d. forma de c01llple>nentacão à Convcncão 97 (1949), sobre

trabalh~dore.s llIigrantes e Convenção 111 (195B), concernente à
discriminllção em matéria de ~tt1pregQ e profiB.~O.

Invocando la Conatí.tull',;ão lia C~9anização Internacional do

Trabalho, recomllrnda a tarefa l3e' defendE'!r ·0& i~~t~reBBe& dOR tra

balhadorec OCUpados no estrangeiro", e recordando os princIpios

con&tantes da De.cla:ração de. Fil~dilfia.' reconheoendo a obrigl1;líc

aolene da brgani:u.cão de contribuir na execução de programltB p3.ra

-alcançar o pleno cmpreg'o, especialmente através de m.igraçâe!l de
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mio-de-obra, a Conferencia Inte.rnacion/11 do Trabalho, ~onvoclldi'l

em GenebrA, no ano de 1975, adotou li. Convenção n" 143. que dispõe

sobre AB migrações em condições abusivas e a promoção da igu1l1da

de de oportunidades e de tratamento dos trabalhadores migrantes.

r,JinistratiYas que regulam !l entrada, a estadia e os ~ous direitos
partir do n'Cl1rento da. emi gração.

As noTr.\3S Contid..1S no referi.do diplorn."l legal, não só Tegul,lffi a sttuaçw
do migrante, COflP t.:whém pena1ÍlWII aqueles qUe' transgridem o ali esta. N

tuídc.

A lei 6.81S, de 19BO,alterada ~la lei 6.964, de· 9 de de2'.e~ru de 1981.
conte!;] noi:JM5 sancion:!cloras e ao lado. dela. o CÓJi~o Penal, dest[\'..J wr,
caprtulo inteiro denominado" Dos crimes !'".ontr3 ~ Orgnnila.<;i1'l do Traba
lho" em que se encontram. di~sitivoc; !õm\cionadore~. cantm :3ql.lllles q~
pretenàem fazer o trifico Ik mão-de-obra clandestina oU irregular.

Naque.LA oportunidade já se encontravam ratifi.cada!;, p~lo

Bn.sil. as Convenções 97'e 111, acima r~feridaa que a convcnçiio

1.t,3 viria complementar, atendendo, dentre oul:ras, às circunst5.tL

ciall de que 11. definição do termo "discriminação", con~t.l1nte do

artigo 50. nQ 2. da Convenção 111, não incluiu obrigatoriamente,

diBtincõcs ba.seadas na nacionalidade; da que eram desejávêis na

val'! norma!! que compreendessem, t.ambém, a previdência social; e de

qUI!I, ã vista da existênch. de tráficos ilícitos ou clandestinos

dl!l mão-do-abril. !:leriam oportunAs novas normas especialmente diri

gidall c~ntra esses abusos.

EIUJall convençõcl:l (97 I! 111), for~ ratificadns pelo Bra

dI (!lr\ 18 de junho de 1965 c 26 de novembro de 1965, %cspectiva

lllflntc, qu~n~o vigorava uma política de imigração que permitia o

ing;oeco de mão-de-obra estrangeÍ1:a, p:rincipalrnl'!n"te para o setor
agrícola •.

Art? 3'1 -

Art'" 4':' -

Trata das nedidns que deverão ser adotadas. 09: jurisJi 
ção do Estado. como em colaboração com outros merrbro5 •
no que: tange a. supressão d,IS 8-ig-raçõe~ cl:mdestina<; (.O!Il

fins de emprego tlU de errqnego ilegal, COlrP contra. o!' ot'
gonizadorcs dos lJJ)\irocntos ilegais ou clandc"'t~nos dos
migrantes, que procedam de seu territô:ri.o, ou ':"e dili.j:ur:.
ou transitem pelo mesrro e .;onlT3 os que ",upfeg:rlll (\5 rnl~

balhaoorc:; que hajam ctnir;-.là.o em condiçees ilq;ais.

Edita norma sobre a adoção de medidas necessâri:lS QOS
plnnos nacional ou internacionol para estabelecer contac
tos e intercMbios sistern,'lticos com os .dem.'Üs E5-tados -:
consultando âS organizaçQes representativas dos e~rega

dores e dos trMalhadores.

Com a industrialização do p,,-ís, ü proporçlio da populaçã.o

urbi2l'la saltou do:! 31,24%", em 1940, para 55,92%, em 1970, aumen

tando, clJnsidcrave1mentc, a oferta dl:! mão~de-obra para os setores

secund.5.ria t! tcrcio'irio da economia.

Â incorporação de novas tecnologias mo.:!~jJ'-Q.U..,. por lJua

Vez, a necessidade de o formação de mão-de-obra Q~da, ten

do ocorrido gran~t! d@senvo1vimento na área da formação prof·il'H'lio

nal.

NAn\ A OBJEr.AA.

Art~ 5~ - ~tennint\ a possibilidade ~1e que os tt2fic.lntcs de ..rPiio-
~obra, possam ser objeta de tJma ação judicic1. ' :><,;ja
CLua! for o país que sirva de base is 3'J..".S operar;Õ!'lS.

Nada a. objetllr. Pois l".Q'!II:l ji foi dito no artigo anterior, o próprio CÓ
digJ Penal, em. seus arts. 197 a Z07. ccotém nonnas qJe pel"mitem ti. efeti_
vação do preconizado na Convenção. -o

"Todoa eadl'la aeontl'.leim.entoa fi2:er~ com que fossa xefoJ::.

mulada, gradativam~nte, a polít:tca de i.m:i.qração, qUf!!, consubstân

ciada, atualmente, na Lei nQ 6.815, de 19 dê agosto de 1980, rel"l

tringe o ingrellso da ~ão-de-o·bra estrangeira ãqu~1es cas.os men

cionad(}s no artigo 13, do referido diploma ll'.lgal, sendo que, apê-.

nas aos profistlionais sob regime de contrato de trabalho e al'ls

:religiosos, podem ser deferidas as transformações dos vistos pro

"illór!os em. permarient@s.

~-I- Trata da adoção do IOOdidas legais, para investigar. cfi
ClUJM-J\'OO. o eJ1llre~ ileaal de trnb<tl.hadore~ migrantes.,:!
sim Cem:> a definição de sanções administrativas, civís e
penai~ .. ·incluindo a pri.!>ão plU"a :tqut!le que 'cnpregll ile 
glllmmte trabalhadores migrantes. bem COll"Q para as mi~
çoos [;01Jl fins de eJ!Prego, Jrr!'".Q1Jlar, -

A rat.i.ficação da: Convenção 143 implicaria, por--t:anto, nu

;ma reforll1ulaçl.io da atuai política de imi9r.açãD}~.u·aque pudesse

"ex aplicada "uma põlitica coerente de rni9rações inbl"rnacionaiB

(!08\ -finl! do· empregQ'",. conforme preconiza li. Recomendação 151 •.

Entendendo que es.a não é a bolução maia Adequada para a

atual lIituaçÃo·, a CONFEDERAC.xO NACIONAL DO coMtaclo opina contra

ri-.mente à ratificação da Convenção 1<13.

ArV 7""-.-- Prevê a. possibilidade·de consulta ã.s organizações de em
prezadcres e de trabalhadores, sobre a edição da logis-=
iaçao e das demaj.s medidas do Convênio, com o fim de su
prillir ClU evitar os ezpreROS irregulares. -

Nada a objetAI"; pois·o art'" 94 da lei·6.81S, de 19ao. determina que o
estrangeiro J:esidente no 'Brasil. goza de todos os direitos reconhecidos
aos bn.sileiros, n05 terms dII Constituição e &rs lei5.

Rio de janeiro, 28· de ja.neiro de 1981

Ms
Sr.;.M:rIDm; dn Ccmi.ssão
Tripartite instituída
para ·cxmninax a

o:rWENÇ1D N~ 143 da 0.1.1'.

~-:1-

Detemina () llrti2Q que o migrante gue. haja ,msidido le
galmente no país cem fin~ de.eJq)1'ego"'; não pOderi ser CO!!.
sidendo em. situação irregular ou ilegal, por ter- perdi
do Dseu ~re20. devendo elIl. coosequênci4, ter tratmren·
to igual aos·naciooais.especia1nJ!mte, no que tange llS

ganntias em JIl3,térla de segurança no ell\lre!:p. obtenção
de outro ~I'(!,go OU obtt!> pua .tlsorver o de~CJltiTeeo ou
11I ntadllptJlÇao~

o .artieo .9' da CCIn'lmção. edita naTtla relativmronu: a i
gualdade de oportmid9.des e de tratamnto 60S tr-abalblldQ:
1'I:S migrantes. no sl:I1tido de que sejll2l1 asseguraWs aos
llignmtes, que ;ingressem no território nacional e sejllln
admitidos no eirpre~. em cmf-o:rmi.dade com 11. leilslaçio
pertinente. no qUI': ta:nse aos direitas derivadJs de eupre
gos mteTiort'!s I em uteria de nmneraçio. segurrmça. nõ
esprego e outros benefícios, bem COllO a possibilidade de
&-feusntc o órgão própria. pessoaJ.mente ou por seus Te
presCilltmlt.eS, C&M o direi,!=o prccatizado seja transgredI
00.

I - Prúp?sição

A Cmvençio n~ 143.àJl OIT; tl.S:J.por escopo disciplinar as mig~ões em
condições inegu1àres c ~veT 11. igualdade de eportlnid.1dc~ e de tr~

t!lhmto aos trabalhadores mgrantes.

II-·~!~ OJnvençãa - Migrações ~ con(UçÕes irregulares.

(arts. 19 f!O 9' ) -

PC!J}\ A OOJEI'AR - pois ao trabalhador mignmte. de «Olmo oor:t 11 (;onsti 
tuição e as leis vigentes. gJzam dos ~SIllJS direitos
dos na.cionais.

2.. Prevê <I possibilidade de o trabalhador JlÚ.grante, defen
Qc-r tmte ao ôrgão conpetcnte. os direi tos orimdos do
item 1.

:~~=ç:a:~~~~:i=;~~~~~sc:t~~:~ q~~~~~fi~~
dos diTeitos coocenll!'Jltes ã vida, ã liberdade. ã :5egtlr<mça 12' a propri~
dado.

~- ·Detemina que os Estados *mbros deverão se cOlJ\l1'O!Qetera
respeitar os, diTei to°s hl!MI1OS :fundarrentais de todos os
trabaThadores migrantes.

NAM A OBJE'IAR.•. 10d0s. llac:iauus ou estrangeiros. podem se utilizar da.
Justiça, pAra TCivindir:ar o::. se~ direitos..

3-: OJida da. c:xpubâo do trab1Ühador e sua família.

Nada a objetar. AO que aeterminA 11. CJm~çiio. pau no Brasil. A exp.l1 
são de estnu1&'f1iro, corre por coota do t:bvemo.

Cvida- ti G:mveonçoo da trattln'imto sistemitico que os Esta.
dos-Menbros deverão dispensar aos tnilialhaoores que es::
tej-mn CJJ!lres;ndos ilegnlroonte e a existência dos roovimen.
tos lnigrntorios com esS:l finnlidaàc. que possam contra.
n.<l.r os instrt..lJllent.os io't-Ccmadonrol; ou 0$ acol·dos multI
laterais ou bilaterais pertinentes, ou ~SJfO <t legisla-=
ção nncionol.

A Lei 6.815. de 1980, alteTtLda pela lei 6.964, de 9 de dezenbm de '"
19B1. disciplina a situnção do estnmgciTO no país, contendo noItil"5 tl~

4- Tt-ata das pessoas que residem ou trabalham de maneir<\ i
_leg!1l no ~í~!-~_p~ve que poSSall'l peI1tl:lIlecer e ser le
~-~rego1d..ts.

tw:i\ A OBJETlIR.

A lei 6.961 de 1981. tl1t"rando 3. lei 6.815. de 1980, em seus arts. 133
e H4. pTtwê a hipótese, instituindo o regi5tt'O provisório do p.stT.m - .
geiro que se encontrar nessa sUuw;ão. pernütindo ao estrangeiro o (' -
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xercício de atividade reJlU1erac:b c :I livrç loc:cmção no território na.
tiMal, esubelec:eT)oo um prazo dê 120' dias, a partir de sVll p.iJlicação.'
parJl o pedido de registro.

~ - Igualdade de Oportwidades e ~~ ( Arts. 10 a 14 )-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

F.sta polttica. está bASUda MS necessidades econômicas
e sociais dos países de origelll e daquele:l aos quais se destinam os
tnbalhadores, levando em coota não !:o~te as n~cessidade5, como t.i'l.!'l

~~s~~~~:q:a-:~oo~Ç5e~~s~a:ci~e~~r c~:~nci;~a~~~
Unto para os trabalha.dores migrnntes, C(r.)':) tanbém para as C01ll1llicla
de! inte'reS-sadss.

Caltém U>l1l'.a, determirum.do ~ 1lOS tnbalbnooTes mignm.
tM e aos 1I'ClIbro5 M $1.1a fMtília. que se encmtnul legal
JDe1J.te no país, ooverâ ser garantirlo. através de una poli'
tica nacional. a igualdade de oportmidades e de trata ::
menta em matéria de ~rego ou profissão. segurança so 
ciat. direitos sindicals e oüturais e libetdades indivi
duAis e coletiVlJ!;. -

~ A mJETAR. A :matéria encontra-se regulada em' diversos dispo5iti 
vos legais, tai~ cerro a lei 6.815 de 1980 (art9 94)
~olid3ção das Leis de Tmbalho (art9 325).

O sistema jurídico brnsi1eiro. não só proclama COll'O p~
cura M~emrar ;t igualdade entre todos, independente da ngciooalidade,ra
ÇA, CrNo ou qualquer outro status paSSO;l!. sem prejuízo. entretanto que
por :razões de ordeM pOOliC'l. J'e.$tringir aos nacionais o .~~ 11 1I1ps
earp e o exercício &t fmç;i5es diretrizes.

~-

~-

Pa.rte r - Ifrti~ ~ WOFidades ! ~ tre.~to

A priei1'$. Parte da RecOIOOndação. intitulada Igualda.do
de OportmidaOO e de Tn:t:ment.a ao TTabalhador migr;mte, enc.cntrn Tes
palrlo na legislação brasileira, em seus diversos diplomas leg:tis, tais
ccco Constituição Fedenl a-rt~s 153 e 16S. Consolidação das Lciz do
Trabalho art~s 461 e seguintes, EnoodadO$ n~s 6 e 19 do 1ST e Porta
tia n': S. de 08 de lflarço de 1979.

O Artigo Z", letm E da Recomendação, entretanto, preco
nh:a Te&l'A destinada. a pennitir a filiação às organiZa~í5e5 sindicais-:
(] exerCJ.clo dos direitos sindicaü; e li possibilidade de OCll,Ptll;.io pelo

~~m;~fi:i~~fu~~~So~i5~~;O~er~~;~~~~~do~trab~~%
dores Da. 5 arp~qs. -

.Apesar do si.stem jurldico procurar assegurar ;I igunlda
de entre 'todos, par Tazões de ordem pGJ1ica. restringe aos naciona.i~'7
o acesso 11. algoos cargos e o exercício de ícmçôes diretivas.

As.dm, o art' lOS, VIlela. Lei 6.815, do 1980, veda. no es
trangeit'o "a participação na aàminist1'lIção ou representaçio de s:indF
cato ou associação profissional, be-.. COrlD de entidade fiscali;:adorl1 do
exercício de profissão regulatrentada.". o que deverá. ~cr II'o1nticlo.

o artigo 8~,. it:er:l: 5, deternrlna. ~ em CII..";o de: expul!;âo
00 tu-balhaOOT e de- sua. f8'JllÍli&, este nio deverá ttTcar com as àespe
sas decorrentes da expulsão;

~ a objetar. pois em nosso Pafs em caso de expulsão, o Governo
!U"C& Ccr:l todn!o as de~as.

b) ~to da5 ",,",-lficaçôes laborais adquirlclu for.
do país. inclusiw dos certificados obti~ no utrlllJDi-'
TO.

A _titia encmtra-se regulada na a.T, art' 325, por isso. nenhtD obje
ção (lpOIt)s 10 estatuí<b.

e) Restrição de acesSb • certas tattzoriU lwtadas de -.
pft!~ ou fwçõe5.

A _téria enccntra-se regulada na Catstiuição Federal. art' 174. na
lei 6.964/81. ut' 105.

/Wl,\ A OOJETAR.

Par1:e lI! - ~~_ Finais... ~el6fl

P.re'vi a CCClwnção. a oaição de OOlllll$ Cl a possibilidadcaa celebra 
çio de·acorms all.tUat.crais OU bilaunj..$. COll. finalidade de Te 
solver os proble-s.re-sultante$ de SU& ç1iC8Çio. -Nenh1llB objeção"
tLlID!l.. a fazer fO ~tatu:fch. •

a:oo:JJSIES

,Joalisllldo 05 diwrsos dispositiV05_d8. Calwnçio. verlficams q~ as

-~:r,~EsC:~~don:t=~::OU~D~~~ ~;;~rTr~
~;:Z~~~l ~ina ,,_QwT~raçãD ~opal ~}ndús~ li

R!o do J....l<o. 3O.do j ....l<o do 19S7.

~~dL~
700AIIE _ IE SOOZA
l~pTumtlnte da OU

h>s
51'$. MelIrbros da Comssão Tripartite
institui'da. para e:allltinnr &

~ N' 151 da. O.I.T.

r-~-

~~=e:lf~.:J~~~~~::~.l!

A segmda parte da Recarendaçao. diEpõe sobre ;t políti
ca social a. ser adotada;, ressalumdo M reais nCCC5sF
dMes do. trabalhAdor Jlli.grante e "de seus faJttiliflTeS.

Nada .. abjetaT", pois I. política .. ser D-rlotaaa, ·&pende das condições
de ca<la pafs.

Parte II A- Remião das faDúlias
"[ãi'tõ: 13' ãlll'T
Pxe~ba a. adoção de lledidas possIvei:> para fw::i.litaT
a "retDi.ãD dos trlbalhs.dore!: mgrShtes. COlll suas f3llÍli
as o ais rápido possível.

Nlpa • objetat ~ norma editada. desde que as JZedf.das li. serem adota 
das deverio OOedecer as. possibiliàades de --cada país.

Pute 11 B--~ i!ê dos trfIbalhaOOTeS lllÍgt'm!tes

1nstitui.nona procedi.m!!1}jal, ,para evitar qualqUBr ri,Q
cc e:;peGl1.1 a que pcss:!. estar exposta. a. SlIfide dos trll
balhldores miJ1Zlltes.

Nada .. ooje1:a.r<:" Inicillhwnte po~ a lei 6.81.S: de 1980,. dispÕe em
seu bojo, sobre a fis:Cô:llização que devera ocorrer,
no caupo da $aúde, no IWXnento ôo ingresso 00 JIi~
te no território bn&Sileiro e a Portaria 3.214/78 -;
da)f]b. quo detel'llina i fiscalização da! o:tldiç~s
de trabalho, nas diversas áreu. seja o trab.lhador~
nacional ou.estrangeiro. e está afeitll ao Serviço
~ ~dicina e HigiMC do Trabalho.

Parte lJ C- t:;:s~19t )

Trata o eapítnlo de pemi1:ir AOS tl"abalhâoore!; rdgnl!!.
tes, &e.e5S0 aos serviços sociüs exi!ltentes no pais,
nas JI!Ie"" -eatdiÇÕe:$ C[lm 0$ nacionais.

Nada a objc'tla' &O capi:tulQ. dentro dos liJI:itL:i que ~sam attmdeT d
~râtiCA exi!:Um:te no pds.

o ~su'turdo ~ ~itulo, enconU:~-se regulado na le
p.slaçâo·vigente na pafs-. PTÍl\.ei.pl1'a1en1:e no que uli .
.. aM-_direit05 trabã-Ihi1l-w, .e ao direito de defe-
sa no p:rocessoacbi.nistrativo de e"P'Jlsio cb migr;m
~. -

(llIC(l!SOFS.-

_ .... DM511 furna. a 01.1, opina no senti~ de que 11 Recomcn-
~çao podera ser adotada no 1frasiI~ ressalvando. :l.penas, a regra cem
tida no art9 29, letra.z. sobye a possibilidade de o estrnnEeiro tI':'
~~~o de direção sindical. que por força- de -lei, ê rcztrito aqs

Rio de J3Ileiro, 30 de janeiro de 19B7~

~~,~~
Representante da 00
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CONFECERACM NACIONAL,~ TRABAl.HADOftES nJ TnANllPORrrs TERRESTRES

EdIf.S8g"ulfilor., 11111 Imllr.SBS_lIr..nr., ()F. IIrull
Cf!' 111.072 • hl~f. 22-4-6011 • r.Isx 51 \S!l3 em BR

Sant:05, 28 de janeiro ds 1987.

PORTARIA N.- :Ult - DE OS DE nnmo DE nn ,.)
AJ)I'ot:<J .:I: lI"''''~f R~burlJm1!lItild{)nu - NR. -.do CllpfluL> V, 'titulo 11. rIa
~OIWMtf~,'kl da.l UIJ 4IJ fratiJlho, relo1UDat 4\ ,S'epurar::a e Jef'drçfno" dg

nabalM,
O p.mn:srno DB M"ADO, no tlIO d~ IUU .tt1bu~ç~ IOl!:I1.5. co~ld~~

rud& o d1S110~\<) DI) AxUs:o :100. da CO!l.!OlJ~ c:u ~~ do Trlb1lnO, C3tn
a red1;!\O dlU:\::l. pela Lei n.· ~.51., dI!! n de deumbro de: 1571,

RESOLVi>;
Artlco 1.· /l.pro'lU u NDrmll5 Retuh.r1"n~doras - NR .;...;. do CaPItUlo

Y. TltuIo lI, da ConroUdaçIo íWi Lta da 7l!;õil/:lq. u[aUru A Bfcu:anea •
lla1lclll& do Trab&Jno:

t',:;';.~. "

~I! :

11m!'!. SI'~.

ORA. EUNICE DE S~ 1l1.1l1E:IRA

sllcl"Otorill dll. lmigrDçio - 311 andar .. Kinist~r1o do TrabiÜho

Edir!cia Sada .. Dbtrito fed13l'"(ll

CEP. 70.059 _ BRAsÍLIA.

Prll%tl.da Sonhora:

A Confednrai;io NIICliolltll dos TI'lIbaltul.[:\ora!l: em Tr8l1spo.!:,

"s Ternsmll", pOI' 68U IJlJçret~rl0 dA rlnl'lnç",g lJ.D rlnlll llss1noldo (I cOf]g1dBrMdD

_118 qU!I o·Exmo. SI'. Ministro do Trllbl'lho criou ccmi:3oca do alto nivol com o

intuito do anDlltltll' lrl(ldldD!l pl'lt'1l. adcç'ao ou I'ojlliçgo do Ccnvanl0 11\'3 quo trata

dllÍllI_illÚgl'at;õ'lll' 11 d!"promo~~!l?I.!.n1~1.~--.pll:otlunidll.dB!J .. 1I0!l trilb<llhedoI"liIs I

~llhg61ros, vem re8paitol!Il'11IIIlnt9 à ptl:lAFlnçll de V. Sa. t,'IanlfBllt~ SUa intenção

dR ra~r o ;t:"erido convenio, lel/llndo-sRem conte a fII-~tirlr. J'; "~di perto!

t;;~t(l rcgulUl'lantlld~ ~õ 'to~ritóiolp IlMion81 pEilos ConvlInio:l 99 9 111 dll OrgJ:l" •

n1Z1Slõio lnl;ernll.donal do Tr~l!lhol 8 1I!Jp9élalll".ll'nte pelfl LeI. fi.al5 õe 19 de ll

gOllta d. _1980, COoll .lUI ell:.eraçlJes introdlJlidlUl pelrl. Lei 6.954, da 09 do DDZl!m-1

bro de 19131, e pelo Decrete Bú.715 de lD dn Do%Smbrtl de 1965, quo rogulamantou

01'1 dalÍl Dlplama9 legai,!! IMnciansdo.s.

Em tdll OcndlÇÕCB, 80llclt&mo~ de V. SI!.. fl!l neCR!ll'I'r,!

na provldenciM, no ~1!Int1do dt! que, CIl1 Prcteçio do Trcl'ltlllledor Noclonal, oojDIII

fllitllll li!! dllVidBli gestõs:5 j\Jnto 11 quem dD Direito, • rim do quo (} referida con

venio sllje reja1tcdo IlIn espacial o Ul,I ert9 aa (oitavo) por !ler contrádo Boll

intel"1J!l!ltls .do!! nOi!HIOll trabfllhl'ldortl!,.

NA cert!lza dll quo V. S~. dl!lp!!n!l!lré eo prl:!Qonto fi co,!

tumoire. atonçio, adottlndc li!! macids!! quo julgllr conv~n1lJntO!l, aprovQít!lr.)O'J

(msojo pera rencVer nO!l!>c!I Pl"CtBlltClIl de eblvadll 88tinll!l 9" di3tíottl cQnaldcrl!lçio

N~ REGtJL.M!ENTADOR.AS • :,-,~, II
MIl·1 - ~~. Cua1J

::::; =i:f:~ :r:n~dlcJ:a :,~"",~,-_I':'"
Im-f, - EetTlço E5J)«.11.l1lado em Strunnes • J,!tdlell:lt. elo '1'taba)no, ==

BEl;MT '
Jm.[; - CCl'nlUlo lDl.enl.a de p::ennao de Acldelltu = CIPA
NR'" - leqUlpam,nto dl\ Protcçlo lool:Pldial =.JrPI
lffi-7 -nx..mesWdJcoa
Im-I - B~J~ç~

lfR·O ..:. Rlscol Ambt,n4h
1m·IO - Imta.l..ç~ e nrnçl» ele .~tltdiW1e

HiHl -' Tnnsporte, mortr:lentaçLo. I.l'ID.I.f,enAlr:m ~ JIl&ntW11! ~ maUrl&.\oll
InM1- Miqutnu ti eQ.u1t1LDl.m~

Jm.]$ - VISOS IlIb pfMUo
JiR.14-:rorn,.
NR-15 -'Atl"ridldel " o~rt.ç~ 1nU.It1bret
im-li - AUrtd..drll ti cpe.n.çI}n: pl"rilOP.l
HR-lT - Brfonoml.&
HR·II - Dorla de cotlSttUt-M. demo1l;lO ti "~
NR-U _ R:tplcnvOll •
Jm·20 - CombusU...w L111wd"'" 1\ 1l:UWniftJJ
JlR-21-Tn.b.1bosa c'u.berto
tm_12 - '1'raba1.h1)l IUbtnrAne<la
NR·23-Pr!lteç.loecntratneftlQJ.os
HIt.H -' Cond!ç!iu a..a.niUr1u dGl Jouls de trt.b&llil.i
NR·~ - Res.ldUI» I.ndU\~a!I

JUt-U - I'ltmUuçlrl de ~~I.nç.a

NR-2'l - Redsb:o de Prtllls3lonala
HB·~I - ~ca1l%llçto , Pmlll:1l.du

Art. ~.. Jvj llltcraçGf3 po.!õU!rloru. d~..oJTellW da exped~Dela ti n~~"

~cl:e. anlo b"l::u(\1U Ptla ~retul" de- Sennnça II MlU1eLna li,} Tnbllno.
Art. 3.· FIcam re,"ocadu u p~tutu UTIC 31. de &.4.54; H. d. 1.4.54:

BC. de 'l..2.M; 13, dt! :1.5.50; I. dll 6.1.80; .... de ':UO; Portarlu ll'I'PI

'(11)- P'JIts 000'-0.1. l-Hm (Itlll""'_to .. &.' 1171.
-A r-tuU ••• 1.t~, o:lf" do<~ do 1m. Ol' ....... ~Lo ... s.c:nwto 41

kt<Il'b?'. 1úoIl.,..,.. elo Trol>oJ"" (CO. 1·U-Un).
-tiE',)""! ;'.:,1,,';: ,!';l' lO' 'PC '''' ,.u ....'..... 7 I • lO,

Portaria Minist.erial ne 3.568, de. 19/12/85 _ D.O. U. 20/12/B5

OF!CJ/OCT!MI/U2 419, de ~4!l1!85

At:lc Senhores
Membros oJa Comissão Tripartite
Jnstituida para examinar a

CONVENÇXO N2 U3, e

RECOMRNDAÇÃO 151, DA OI'r.

Relatório final, para apreciação c aprovação dOD membro.!J
re~":"c:3cntante5 da

Brasília, em 23 de fevereiro de 19B7 •

co~;~~ção n!! 143 - Migrações em condições irregul~

Recom~ndaçãC? n~ 151 - Trabalhado:t"eo migrante!'l - pro
mo~l'!o de ~gualdade de tréltQfficnto. -

ConfecJeração .Nacional das Profissões Libcrain

- Dr. Paulo Monteiro Freitas;

Confederação Uacional dos Trabalhadores em Transportes Tel;:
restres

- Dr. José Dias Trigo;

Confederação lracional do Comércio

- Dr. Renato Redrigulli:;

Confederação Nl)ciortal da Indúl'Itria

- Ora. Zoraide lunaral ele Souza; e

Ministério do Trabalhe

- EUnicê de sá Oliveira!SIMIG e

- Dr. Orlando da Silva vila Nova/SRT

Não apresêr;tou rel';tório, nem fez qualquf::r cóntato com

Coordenadora do~ trabalhos, não obstantE! 09 reiterados telefonema!!

com a sede do órgão, em Brasília. nflm compareceu à reuni50 de trabj!

lho, o membro representante da Confederação Nacional das Proficsõe!l

Liberais. Dr. Pa~lo Monteiro Freitas.

A Comissão Trip/'1rtite apresenta, ..assim, seu Réld."tÓr_tç---=f:.i:rl..~i,

com base nos pareceres das entidades p~tronais e doa trabalhado_

res, conclui.ldo p-e~ não !,"_aJ:..i_:ticacão .da Convenc3o n~ 14.3 ~~

lIlend;,;cão TI!! 151 ~OILf.9XDle o voto da maiori;) de seus renre

!l;entant.E'!I. (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes

l'crrest.r~5 - CNTT'r. Confederação Nacional do Com"';r.c:io - CNC e Minis

tério do Traba.lho) e !=~.9!>rJl_O~'t--º da repre.sent~mt~ da confederaçii:

Nacionàlda Indúfltria - CN1, tencJo'havido abstençj.9~dc voto poli' parte

do reprBSl":n;:ante da Confede.ração Nacional das Profissões· 'Liberais _

CNPL.

M'I'b-QOO.804/87

~~~~;~r~~~~~;~~~;:~~~:~~;i~t~:~~!:;~~iç!~]
11' " J ' t.

~}1~;~~i~~~~~~~~~i~;~;;;~~;~~1;!;!~:!;1!:;;~~;:i:;;~~;~~;~;
'OI 11 ......'''d..... 1 ......, ...... t.

tj:t';:::~i~·:~::~:;::;~:f;;E:;::::::,!:::':~Er:::::;;'::,::::;!
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A Convenção n~ 143 ~a OIT, complemcntl'lrio dU:-l3 Convêll

çõcs ratificadas pelo Bras:U:

Convenção 97'- Trabalhadoreo Migrentê.!'l, promulgada
pel.o Dec. n~ 58.9·19, de 14/07(65, e

Convenção 1!1 - Discriminação erI mê'.t:éria 11e empre~o
e profissão: Dec. 62.150, de 19/11/68. -

o objetivo de 011'. atrovéc dll Convenção n:! 143, é disci.

plinar as mi9raçõ'~s (,'l:1 t:ondições irrcgularea, promovendo igualdade

de tratamento. e 0rol:tunidadq d", li!ll>pregc.

PARTE r - Higraçõen irregulzlrtUJ
(lI;rtD. 1~ ao 9!l.)

Além das mediüas já enunciada.l'I, de fiscalizaç'~o e cnnt}-[!

le, tratam ela matéria o Estatuto do El'i1=-rangeiro - 'l'!tulo.'] VII - Dn D.~

pOrti:lção, VIII - Da EXeu1!.lão C IX - Da Ext:r~diç5o -, quando (') côtzc,!!

geiro. ec qualque7:: forma. ":tentar contra e. segurança ou a ecoi."lomia \.1i':',

cional. a ordem política ou social e a tranquilidadê ou I:'loraliao!ià0. D-!i
blica, e o Código Pena! (arts. 197 o. 207).

Axt. 6* Deverão adotar-se disposiçõeR na legish.ção n!!
cional para investigar o emprpgo ilegal de trabA
lhadores migran'teo, definiçãD e aplicação de o:an
ções adminiatrativ<1D, civis e pcmüD, incl'.Iindo
prisão, para o emprego ilegal de 1:rabalhttdorce llli
granteB, para ~ organizaQão dem.igrações ccmfins
de emprego. definida~ como irregular no ,'3.r,t~ 2,
ft para a assistência deliberadamente prnstada, cc,rn
finn lucrativo!! ou não. a tais migrantes.

do Governo.

para reivindicar seus direitos.

3. 110 Brasil, ti C"PU13ão do estrangeiro corre por <::onta

2. E~ta.be:Lece o direito do empregador que í~r objg,
to de aç50 judicial, de provar sua boa fe.

8!. Na condição de haver residido em pa!a com fi.nfil
de enIlp-regO; o trabalhadC1:: migrante não poderá.
ser considérado em situaç50 ilegal ou irr~gulAr

pele perdn do emprego. perder sua "autol:iztlção
ele reaidênci<.'l ou, conformo' o caDa, 13Uo. autoriZll~

ção de /trabalho.

2. Dev~~.i, em. conaequêncin.. beneficia'r-se de t'rata
igual aos. nncionniB, e.!ipec:i~lmcnte, no que !lei r.f.
fere às 9a:re.ntial'l e.m matéria de r!egurn.nç." no 't.r~

balho, obtenção de f)utro emprego. oportunidade
para absorver o d.esemprêgo e à rearla.ptaçào.

Art.

Pelo Estlltuto, gU;:lndo dt! SU}l aprovaciio em'-l9/0Sme::bóTJ

de 21/08/ao, foi concedida ~nisti~ a todos os ê5trangeiros que c13tn-

4. O Estatuto do S:'!Itrangeiro veda a legalização de clüll

deR tino e de irrp-gular.

h consult.a às organizações de empregadort'!s t'! trabalhi!ldg

res é praxe na organização brasileira do trabalho. A S~cretar:i.<'t de I

migração, nas 6utorizações de trabalho para estrangeiro!!, o~ve os ó.r.
giíoft de cla~l'1t'; dI:!. região onde o estrangeiro vai exercer a função.

~ CL'I'/Con!lolidaçiío das Lein do Trabalho, no Titulo VII.

estabele.ce norMas pa.ra '" fiscalização. autuação e imposição de mul

tas. para. o fiel cu,inprilllento &..s-no~m1'l:B 'de protêçâo ao tra.balho Cart!l.

626/634'; o Capitulo II, arts: G35/63B. estabelece que êlo toda rleci

são caberá rel:UT.so. O E~tatuto do Estrangeiro, Título VII, prevê a d~

pDrtaç50 p;),ra os (::asos de entrada ou estada irregular de. .e.!3trang."j.

ro no país; o Título VIII, a expulFõão do estrangeiro que ",tentar con

tra a :r;legurãnça neH::iona1, a ordem política ou tlocial, 11 tranquilidade

ou moralidade pública e a economia popular, o Título X fixa os dir@.!.

tos c deveres ao estrangeiro, uma vez no território nacional. O direi
"to de de-fesa é ça:tantiüo a emprege.l'Jm; e patrões:

Art. 1~ prevê con!JultJ:l às orgl:lni:ações de emprega<)ores ê

traba1hadore.!l, relativamente à lcgislaçao c d~
Mai!! medidas previst'3.s na f:onvenção. a fim de e
vitar ou suprimir 08 abusos mencionados, com di
reito às representaçõeB de e1as,;'-!'! de tomarem ini
ciativa a e!lte, respéito.

CoPside,rurlJJs paternalista a disposição do artiqo 1!la-~h

ção c, I.!lll incentivo à mudança de emprego.O estTangfl':i..~.~ com residência

permanente tem pleno acl'!/'Il'lo ao mercado de tr"balho. Q'l:f;mpor6:rio. com

aut.Ol::5.:::e.Çao de t.rabalho, l:lÓ pode exe.rcer sua ativida::'le juntb à en:rçr,.

.!Hl que o contratou, por ocasião (la r::oncessão 'do visto - art. 100 da

Lei n~ 6.815/80. Como já foi dito, com reffirência ao arL J!: (DIT), o

Brasil nÍoÍo abriga o tipo do ímigrl1nte pz:escrito na convenção

Art. 9! 1. Sem prejuízo das rn.edidas adDtadas para coni:7.Q
1;,l'r os movimentos migra'tários com fins dê en
prego, que <l.~segurem aot; trabalhadores migra!!
t.cs ing-rc3sarcUI no. território nacional e 'ê!!..
jam <l.dmitidoll ao emprego de acordo com Il le
gislal;;ào peTtinente, c trahalhadoy. ,migrante
dever" no ca~o l'im que dita legislação nao t@!
nha Dido rctlpeitada e tlua. !':ituação não ponoo.
r~gulari7.l'Ir-se, desfrutar, com a· íam1.1ia, de
igualdade de trato no qU~ concerne d direi
tos: deriv<!dos de empregos anteriores em r:!at~
ria de remuneraç~o, segur.:Lnçll c outros bcncfi
cios. .,-

2. Em caso de 'controvórsin nobre os direitos ~

que se refe:t::e o parágrafo anter.ior. o trab,j!
lhador deverá ter a posflibilidadp. de defen-

~~~;~~elJ~~a~~ i~f::~~~~ ~~fO~:~e~;:~~s~~~:~:
te.

3 4 Em caBO de expulsão llo trabalhador ou da faúi
lia," não deveriam sstes correr com os cust05:
da expul~ão.

..... Nada, na preSi{!nte Convenção, impedirá aos Mc!,\
bras a concessão às pessoas que resid;;lm ou tr"-l..
calhem. de forma ilegal, no paío, o dixcito nt:
pcrl!ltlnccêr e 3cr l~glllmcntll ampregada."l.

1. O, trabalhador migrante que está no territól'io nacic'TIB!

~ de todos O!iJ direito!':. perante a Constituição e as Leis .cm ·Vig01.·,

r.elat.ivamente a direitoo adquirido.!:] por tr<lbl1lho "anterior.

2. lh::asileh:.ose esttangeiros podem reco~'rer à ,Justiça.

o art. 95 da Lei n" 6.815/80 determina que O estrallgej.,

ro residen't.a no' Br",oil goza de todos os c1ireit~~ reco~lhecido9 ao~ br~

sU.eiros. nos termos da ConstituiçBo l;l d."l'I leis, no ent~nto, .::l. me!lma

Ll!'!i il>.apecíficQ estabelece, sem contrariar aqucle dispollitivo. tipos

de vi1Jto dê entraéla diferentes, depcndtmdno do que o estrang-eiro ve

nha faze.r no território nnciDn<:ü, . com definição d~ Pl"ocedimento pllC~

lior a end.~ "tipo. de vi~to.

Art.. 4'" Ret:omenda 'Juc OD Membros deverão adotar ao medi

::~ ~:~:s::~~~~e~~~,p;~~~: ~:~;O~.~~é~i~~te~~~~;~
tos e inter.câmbios 5iBtetr~t:j.c.OR de. informação
com os dêl'lllis Estados Membros, em consulta coo
as organizações r'E!presentativas de empregadores
e trabalh~dores.

Na aplicação da Lei. atf".nder-se-á, especialmente, à se9!'!

rança nacional, à organização in~titucional, aos interesses pOl!ti

(:OB. !lócio-econômicos, culturai; e à ,!i..nJJ~.~...a-"so~àbal1lildor nat:iQ!!.a-l..A

cont:cssão do. visto , prorrogação ou transformação ficarão sempre condi

ciClrladafl ao!\ interesses nacionai.!! (arts. 2.! e 32. da T~eiL

~ 11. <'!.tua1 polí'.tici1 de imigração rer::ompnda 8 tmtrada do ê!i

trangciro com pré-coloc:ação, em caráter temporário, de acordo .com a

disponibilidade de p-rofissional brasileiro na região geográfica, vi-

!lo!I.ndo a tran'bmi!laão de "k.now how", ouvido o respectivo órgao de ela.l.

til!: locl'1l.

o.~ contato~ e ifltereâmbios de infOrmaçõFl."l, l'uOlmpre que ng

cessários, são determinados pe~o Podar Executivo.

,. entra.da do (O.ot.rangciro no nra.ni~, com qua~qtter'H.'m-,- .Cl,

estada, a prorrogação do prazo, os diriliM e geve~s., 'são r~gi-iJ:o'!!l p,g

la Lei n2 6.815, de 19/08/80, rp:publ,icada no D.O.U. de 10/l?/al, com

lUI altltraçõe!'l introduzidaB pela Lei n2 6.964, de 09/12/81. regulam~!!

tada pelo Decreto nl! 86.115, de 10/12/B1, D.O.U. de 11/12/B1. conjun

to que const.it.ui o Novo Estatuto do Estrang(!:iro~

A Constituição Braeileira, art. 153 "assegura aQs bras;!,.

l@iro~ e aos estrangeiros residen:tllll'l no Paíl5 a invioll'lbilidade dos di

reitos conceE;nontcl'l à vida, à libêrdadc. à !Iegurança e à proprieda

de", !leIO distinção de ~exo, raça, trabalho, credo religioso e convig

çõeo políticas.

Art. 2~ Recomenda a Convenção, a todo Membro. tro!l.t~mcnto

sistemático para detenninar se em seu tet:'t'it6
Tio exi8tc trllbalhador migrante empregado ilegal:
m~ntc, 6F! ~~d3tP..m moviment.os migratórios com
fini!! de emprego, provenientes ou com destino ao
seu território, ou em trânsito por e!lt~, em eon
dições que possam contrari<:lr instrwl.Ientos inter
nl!1cionai!J. acordo!! mUltilatet:ais/bilaterais per
tinéotes. ou a legislaçáo nacional. -

Art .. s~ Recomend~ que ae medidas previstas nos arts. 3 e
4, devem tlilr por objeto ação judicial contra Ofl
traficantes de mfio-dc-obra, .!!Iejn qual for o paí.!l
que eirva de batlt!: para as operações.

Art. 1- Os :l!:!ltados Melllbros c:omprometem-!Ie a respeitar Of'l

direitoa hum1J.nos fundalflentlliIJ d. todo!'! 08 trahll
lhadoreB Illigrnntês. -

Art. 3!! RecomBnda que todo Estado Membro deverá adotar
me(lirlaa no ~liIbito de SUlI. jurisd.ição ~ em colab,2
ração com outros Estados para: a' suprimir ê1S

migraçõp:s clandestinas com fins de em.prego e o
emprego ilegal; b) medidas contra os o,rganizadQ
refi de movimentos ilegais ou clandc1'Jtinol'.l de má.
grantell, que prol:edl'lm, se dir.ijam ou tran~item

pelo me8mo e contr.a os 'que empregl'lm e5trangei.
rol'! que emigram em condições ilegais.

Não existem. movimcnton migr~t.ório~ com fins de emprego

-,provenientes, com destino ao nosso territóriQ ou em trânsito POI e_~

t"n, conforme o texto da O!T. O .Governo brasi1fáro combate o tráfico

de, mão-de-obra ilegal. A Legislaç50 'l'rabnlhiatõ'3 - CLT - pune o trab.à

lho ilega~ tanto do brasileiro como do ~5'trangei'ro, bem assim ao t:0;1

ces8io de emprego ne~sa!l condições peio empregador, com sanções admi

nistrativae de ordem trabalhista, que poderão ser, até, perr~is, depe!!.

dendo da gravidadB. O Código Penal, no Título IV - "Doa Crímes ContrD.

li Organziaçâo do 'trabalho", ar~s. 197 e seguint~tl. estabolocc sanções

contra :aqueles que tentam o tráfico do trabalhador clandestino ou em

lIituação irregular.

O Estatuto do Estrangeiro veda i'l 1egalü:açào do clande§.

tino e do irregular. c~tabelccendo a pena de: deportação par., o que

1nfringii a Lc.i (art;. 38 c 57).

O Governo está modernizando os órgãos de: fi:'!lcalizar,ão(Ml

nistêrio da Justiça) atrilvêll do Departamento de Polícia. Federõ'tl/nivi

não de Polici.::l. Mar!tim<:l, Aérea e de Fronteira:!!, com a instalação do

"Program<l de Atendimento, Orientação e Controle Interno de Estrangei:.

roa e Passageiros do Tráfego Int..ernacinal" CPROCO'tI) - t1istema de

c.oll'lputtlriZlu;5.o - ~ ." instituiçao de "mod@.10 único d~ Irlentiàad/% ç.ara

Estra.ngeiro",com Tecadas1:raIllento dos já ra.dicados (Port.nrii3 n!! :;59,

07/12/86, D.O.U. lO/1l/á6', e (Ministério do Trabalho) através da Sg

cretaria de Imigração, pelo controle da Carteíra de Trabalho e previ.

d~ncia Sor::ial-CTP9, além da "autorização de triJ,ba1ho", cam ou Bem co!!.

t~t..to de 't~abalho, previe.'men"te prol:co!ladc~.
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vam, no ptl.i~, em oituaç5o ilegal, nas condições pre'Jisti3.5 nos arts.

132, 133 e 134, com prazo de 120 dias para a apresentação dos pedidos

do regularização.

O texto da mesma. Lei, republicado no DOU de lO!12/Bl,poc

força da Lei n!! 6.964/81 que a alterou, refletiu igual disposição do

Governo para com os ilegais,prOl;rogando a anistia por m'tis 120 di<Õl5

(arts. 133, 134, 135 e 136); tal, porém, foi revegado com o advento

da Lei n~ 7.180, de 20/12/83.

No t.erritório brasileiro, existe gT8.nde número de estran

geíros trabR.lhando ílega11l1entp. - fronteiriços e n05 gra~deo centrop-.

e al'l autoridndl':5 busc::am soluções. tnnto para controlar a entrada de

maia cstrangsiro nas ~e5mas condições, sem adotar medidas que causem

qualquer dano ao próprio ilegal (ver c,ansideraçâo ao art. 3.!<) ,como Pi!.

re. regularizar a situaç~o, na met3ida do possível, dos que jri se encon

trarn no território nacional.

PARTE II - Igua~dade de oportunidacleo e de trato.
(arts. la a lLi)

anos, que o trabalhador haja cumprido seu primei
1:"0 contrato de trabalho.

b) depois de Consulta às organizações de traba
lhadores e empre.gadores, regulamentar as 00.11
diçôes de 't'econhccitrlento das quo.lificaçõel!l de
trabôlho. adqub:ida~ fora do paío. inclu!live
certificados ê diplomas obtidos no e.xt~l::.i~r.

c) restringir o ac",sso oi determinadas clItêgorill5
de empregos ou funções, quando assim o exija
o interesse do Estado.

Na pOlítica migratória atual, não há Cl "traoalhlldOr mi

grante u • conforme presc:rito na çonvenção. O estrangciro que catá no

terrj:tório nacional na condição de permanente, goz<.'\ de mobilid4de qeQ.

gráfica c livre escolha de emprego. ~ prllxe na!'! nOTr.la5 brasileiri!l.1'I r~

guladora~ da imigr<:l.ção, o rcconhacimento de certificados e diplo~atl

obti.dos no exterior, como prova de qualificação para o exercício de

atividade profissional no Brasil.

A Constituição Federal, por interesse do Est"ião-e---s.~

rança H.acional, resgtarda pil.ra O:l; nacionais. certas categorias de em

pregos e funções, I:llém das restrições contidas na Lei n2 6.815/80 CaL

tigoa 95 a 106). ~

Art. lO Todo M~mbro que aprovar a pre~ent.e Canyenção,
compromete-se a formular e aplicar umtl. política

~~~~~~:l~d==~~~~:à~~acl~~~~~~5:n~i:og:r:~~;r, ~~=
cionaís, a igualdade de trato em matéria de €:m
prego c profissão, sel:viço social, direitos si!!.
dicais e oulturais, liber"ade individual e col~

tiva ao trllbalhador migrllnte e ~ua família. Que
fie encontrem legalmentt!! ~.m seu território.

PARTE lU - Disposiçõe,!; finais
(arts. 15 a 24)

Ar;. disposições finais dizem r~speito a recomendaçõe~ de

ordeI:l normativa e p'rocesl:lual dentro da DIT, para n país membro que

ratificl;I.r a Convenção.

azLA'l'ÓRIO

Art. 13 L

Em vigor, os es~larecimentos ào parágrafo 12.

Na P91ítica de imigrllção branileir'll, não há I) tipo 40. JDJ.,
gr.el:nte protegido pela Convenção.

Art. 14 Norma e:b:e livre escolha de emprego, dirlit.~ la 11.2.
a) vimentação geogl:'áfíca, desde que o trabalhlldor

lI'ligrante haja residido legalmente no país, com
fins dI! emprego, durante ?eriodo prescrito que
não exc(!da de 2 anoa ou. Dl! a leqislaç';o exige
contrato de duração determinad>:t,inferior &. 2

A convenção 143,. co eotudo, complementarlÍ doi~

nic./OIT, ratificadas pelo Brasil.

convenção 97 - "Trabalh<ldorcs M.igri:lnte~" promul9'H
da pelo Dec. 58.819, de 14/07/66, e

Convenção 111 - ~~i:c;;~~~:;~~"e~--;:;~rt:. f;o. êm
p%;

19/11/68.

A indu!'ltrializoção do pais e o crescimento da população,

• qrande concentraçliiio nal'! cidlldes aumentaram <'l oferta de mão-de-obra,
em todos os DetorCa da economia; a indu8tri<llização des.envol:veu

nOVi!l.8 tecnologias que, por sua ve~, propíciarilm a falta. de"p~o-;,
fi!3sionaig especia.lh:ados. Tais acontecimento8 levaram à políti

ca de imigr~ç;;;;o, hojl'!, pr~t:ict'lda.

1\ entrada de estrangeiros por "movimentos migratórios'

não ti aconselhada par"", o Dl:'<'lsil. nela impossibilidade de se l:lan.

la Convenção 14-3, confomê dec1êl.r<1 no !leu preâmbulo, com

pleIDBnta-rilil. a Convenção 97 - traba~hado:r:es taigrante!l, e a Convenção

111 - discriminaç';o em mlltérill de emprego e profissão, estas ratific,ª

Ch!ll8 pelo Bra,sil em 1966 e 1963, época em que era perroítida a. entrada

d •. lDíio-de-abrl'l. e8trll;ngêira de forma m<'lia ampla, esped.l:llmente. para a

agrícultur~, a" quais vêm !lendo cumpridas.

O atual li:STATUTO DO ESTRANGEIRO deu nova direção à ími
grl!lção, mais restritiva. l.imitadü à suplementaç50 de roSa-de-obra esp~

cializada. A entrada do estrangeiro, para ocupar emprego, só pode o

correr com pré-colocação, isto é, as empresas ou instituições lega]"

m€!ntê instalad1\s, quando nRc!:'.::;sitam de profissíanaí.s especializados.

em falta no mercado interno, 501icitúm ilutorizcç1io de tr~bnlho para

cs%!ets prot"issionaís, ca~o o. C,JSO, junto à Secretaria de Imigração, Ó1:

gio do Ministério do Trabalha, obedecendo normas baixada:s por porta

ril'lB publicadas no Diário Oficial dô União. }; vista dessa dacumenta

çiío, relativa à empresa c 1:10 próprio c:;tt'angcirc,. a ,,"utoriZ<'lI;ão podf:

rá ser concedido., I'lm carlitl'lt' temporário, após exarrle, ainda, da dispg

nibilidade do mercado de trabalho local. observada a região gcografi

Cl1 das perspectivas de tra.nsmiss~o d€!'''kno''''", how" a trabalhadores na

cionais e da manifestaçãa-do re!'õpectivo 6rgão de clas~e.

"A concessão tio visto, a sua prorrogação ou tran~

formaçiio ficarão oompre condicionadMI aos intercli
8C8 nacionili!!l" •

Face às caracter:i:sticas brasileiras de pais em desenvol

viJlento, com dimensões continemtais - 8.511.965 mr - as normas para a

itigração têm. que atender e5ta!'t dimensões no que diz respeito a seg.!!

r<UlÇll. fiacalização c proteção do t"rabalho, não só par<:l. ~3 brMilei

zo. como para os e~trangeiros qur::: ost5o em situação legal no tcrritQ

rio nacional. Difi:cil estabelecer: e manter: um sistema de fiscalização

nUII país com 15.719 km de fronteira e 7.408 km de costa mar:í.tirne.

O Governo bU!lca soLução para os problem;:ls do mercado, <:I.!!

-.ento de oferta relativa i d~manda, com 551 da população na faixa atá

ria 'mtre 15 - 64 anos e elevado número de estrangeiros em situação

irregular. Daí, ,a polític::a imigratóri<'l restritivame:nte praticada

.cpré-co!ocada, tcmporárin. !10m po.trocinar movimento!'! migrütórios) J a

migração dirigida e a espontânea, voltada's para o que (Ietermina o 81:

tigo, ~i do ESTATUTO no ESTRANGEIRO:

o Con~elho Nllcional dI'! lJlli9raç~o, dentro do.!J limites de

!lua eom?~1;ência e quando pOsaíVf!l. tem co:~tribuído para a regularü:~

t;io de e!!ltrangeiros que Ostavam no Pais em situação ilegal 001'11 as f~

llÍlial!l. inclusive de investidores.

o clil'mta objeto do t=onvênio em estudo é o estrangc!.

ro, conforme descrito no art. 11 d~ Convenção, ao definir a expressão

lO'rrabalhador Migrante". 1,Ç}

i~:aà~c:~~~c~~~ :~~g~50d~ej~ ~~~5 c~~~: o~~6;~~~~
incluflivfo., toda pessoa admitida como trabalhador
ruigrante.

~;o~e~~~~~o~e~e~~:r~:sf"~~1~~;~b~r~;~~i5~m~;
familias do trab~lhador migrante que reg~am

legalmente no pa.15.

2. O presente artig~"refere-se ao cônjuge do tr.l.
balhador migrantll, na medida que estiverfU:'l
sob sua responsabilidade.

12 Todo Membro devt!rá, mediante métodos adequados
às condições e prátic1'l5 nacionais observar:
a) Convenção alinea de a) a g) as providênciBl'l

quanto à adoção de medidas 1egíslativas neces.í
riall à aplicação da Convenção; prograrnas educat!,
vos; fomentar atividadeD no !l't~mtido de tr<!U)3mi
tir ao migrante conhecimentos, li. política da pr.6,
tica, obrigações e efetíva ajuda no ex.ercício d",
seus direitos e proteção; revogar toda legisl11
çâo e prática administ.ri!ltiva incompat:L.vel com P2
lítica da convenção; política social adequade.
que pp.rmita ao trabalhador migrante e sua falll!
lia desfrutarem dos benefícios acordados; medi
das para que o rnigrlmte l!! sua família pre8erV~1l1
a ident.idade nacional, vinculos culturais, incly
indo a p05!libilidade de 03 filhos receberem ed.!,!
cação. na língu<.\ materna; c igualdade de t:J!'ato
qualquer que ~ejam IUI c:ondiçõeo de trabalho.

Art.

A matéria já ""fitá regulada pela Convenção nll: 111,prornul.

gada pelo Governo brasileiro, pelo Estatuto do EBt:àmgeiro, no T{tQ

lo X - Dos'Direitos e Deveres do Estrangeiro, na CLT, salvo o acesso

a algun!l cargos e funções, que, por ra;r.ões de ord~m pÚblica e segu

rançl'l nacional, são limitados aos brasileiros. o sistema jurídico

brasilêiro assegura igu1l1dadc entre t.odos, independentemente de

ça. credo religioso, sexo ou nacionalidade.

Os trabalhadorcS' e.atrangeiros, aos quais não ae aplicam

lIS c'li·fPOftições da Convenção 143 (letras a) a. e}, do nl 2, do art. 11),

são, justamente, os trabalhadoretl migrl'mtea qu", eíio admitidos pe,la L§.

ginll'tção eopec.1fica bral'lileira - admitida li ·entrllda do profissional

estrangeiro pré-colocado, com processo formal de chamada, sob a res

ponsabilidade da empl'jesa contratante, com contrato de trabalho,' pas....

gena e repatril'lrnento na. fim da contratação.

O próprio imigrante que entre cora base no art. 16 da Lei

nS! 6.815/80, pelo Acordo B~asil/Paísp.s BaiXaR, A og japoneses I3olJric~.l

tore15, pelo .l\cordo Brtlsil/Japão. fazem juz a emprego certo e garan

tias trabalhistas, sob a responsabi:'idade dos respectivos empT:9gd4o

res.

Art. 11 1. Para. a aplicação d.:t prencnte con~nç.:~~~"a- .ex
pressão "trab1'l1hador migr,;Inte" compreende to
da pessoa que emigra ou tenha f!mig:t'Bdo de um
país para outro para ocupar um emprego que
não seja por conta própria; inclui. tümbcm.
todn pe:'l80a admitida regul<lrrnênte como trabg.
lhador migrante.

2. A prencnte parte da convenção n50 oc aplicado
àll alínl;!as de 11) a e) quP. tratam dos estra.n
geiros não abrangídos pela Convenção.

.1\ ratificação de uma convençiio implica no reconhea·J,lllent.o

de que as recomendações nela contida!" devem ser aceitag. o G.l2.

verno, através do!! órgãoo que tri3tam da iMigração, ,não pode 'tomar PA.

ra fli outroo compt'omissos, além dos já aSl:lumidos. Não terá condiliõe.

para ",Iterar a legislação pertinente nem as normas que tratam da mat,Í.

ria, em atendimento às recomendações' alinhadas no artigo, por' que.m
tões p.conÔmiC<'lB. uão ter<Í condiçõéll parü introdrJzir as inovações

norma vigente.
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tertlm "crviço5 de fiscalização e inspeç~o ad~quadD5. inclusive!

d~ eaúde;
, Conv~m. iI1.qui. regist.rar o aquJ:voco de eradução, dete~

t.do no ptçreto DI! 58.919 de 14/07/66, que promulga a Convençii:l

9:7. '.rtigo 11' n_ 2, 0r.de consta:
"2. A pre!5ente C~mvenção ,e aplica: ... -

No~o~ ai redação corret<1- é:
112. O presente Convênio nlio se. BOlica: ••• M

Consíderll.moa de difícil aceit.açào, pcrigol:;o tlIe~mo. o

estabelecido no art. B, n?n lo 2, do texto propo~tQ p.n::a a. Con

vcnç5:o n!2' 143. Igualmente, consideram03 pouco prová.vel o atendi.

menta, caso Oi Convenção sêja ratificada, dI"< alguma!"! disposições

do artigo 112,

Conaideramo!J, outr.osi!Jim, que i:l rccomendoçã,o contida ro

artigo 8 co~!!titui incentivo à troca de 'emprego, obrigando 0.J!!!
ís a accitá;'lo.

p~las considerãções apr~aemtaoos no presente "eraba:rno,
que tem por objl':!to li. apreciação do texto da S;onvençk..l1J. para

dizar di] conv:cniêncii] de ~ua aceitação, ou não, por parte do G2.

'verno brasileiro. a maioria dos membros votou p*"la não ratifica

cão, por uartR do Brasil do refpr.ido· texto. contrll o voto favQ

r5.veI da Confetlcraç5.o Nacional. da Indústria - C.N.!. c a <lb~te!l

ção do VDto da 'Conf~deração Macion",], das Profissões Liberais 

C.M.P,L •• A aceitação da ConvenÔío 143 levaria à necess:i.[.1adf'< de

reforrnul'a"ção dll atual pOl{tic1J imigratória QQE! fins Q.Q cmprcao,

d1l.dll. 11 incompi]tibid1:l.d~ a~tre SU1l..!l -dispo.!liçóes c a legislaçfio in

terna. :Bras:!.lia, .i6 de março de 1987.

o Ê.tatut:o do ElItrangeiro, 'no Titulo x, relativo

Direito!l li"! Deverll'!. do Estrangeiro, define AI!! pClflsj_bilidades e

r ••triçêea eonfll'!1:idllR &0 .igrll.nt,e, quando. no território nac:i.r.r..ft1.

Pula Legislaçio 'br'asilelra. '!lI'! caso de expulsão. o Go

verno arca COIll as despesas decorrentes, d.isposição qp.e atende ao

iteM 8., incbo 5 d"'Bti!'l. parte~

:tI - pOlítica Social

(itens 9. a.12)

l!:eta parte diz rM:peito i1 política SOCiAl.a .e:r
adotAdA, objetivando responder o m.elhor possível. 8,S
reaifl ncctunddades do trabalhador mig;ante e suas fam_i.
lias, em CXallle não DÓ a~ condiçõe~ predominantes no
Btm "préprio territóriQ, como t.mbé'À as do Pl1:í.~ de ori
gem do migr.!I_n,':.e, reviflada periMical'llêrtte.

A8 linhalS geraill da polúica I!!aci~l e de &1!51!lbtência

previdencié.~ie. brasilei.ra compete ao Hinil!ltério da Previdêncift 'li

A.llilltÊinciA Socia1./MPAS @ del", podAm benllti'ic:hr-lu'I ~!lt.rllngeiroft

ft n",cionailll. e1ll. condiçõel'l de igullldadl'!, .!Il'In~o de difícil ree;(~llle
perí.odico.

A. Reun;ião d!!i!I Fo!mLlª~

, (it(!ns 13. a 19.)

Tratllo dl!l~ medidall quI'! ali ·90?I'!:-nol'l do.l!l pe.!!!ell de ~mprll'!
go deVl!llrJ.ll~ adotar pllt"a fll.(al~t~r. a reunieo dos trllbl.
l~ado:l;t'Il1 m~grantel!l.CODl ~uas f.all!1.1J..as. ll~clidf'l.8 que dev.!l.
rJ..am ~ncluJ.r a leq::L91eçao c ali llcardos bilaterais/mul
tilaterAis neCf!SlIlu:io8.

EONICE DE si OLIVEIRA

Coordenadora~hO
MTb/SltjIG

Dr ~ ORLANDU. V~WVA
. MT SRT

Dr. PAULO MONTEIRO FRSITAS
C.N.P.J~.

MTb-ooa.a04/87

RECOMENDAÇÃO n<;. 151 da O.loT.
Trabalhadores Migrantes

propó13ito

Dr.. JOsÉ D11\5 TRIGO
C.N.T.T.T.

. Dr.RENATO RODRI6UES
C.N.C.

Dra.:::;OR1\IDE 1IMARAi~ DE SOUZA
C,N.I.

Toda p~B8aa, elltrangeirll. ou nio, em cOndiçõil'll! nOt:"j\'oai~

e ll!!gais, t!i livre par", !SAir fi! entrar no· flrasil. Embora ellta par

te diga respeito a_.medidõl!ls a ~eTem adot~das, obedecendo as pol!l".i,

bilidade~ de cada país, nem a longo prazo tl$ria o govêTno brl1!1i

lf!:iro condições PftrA I!Ittmder, por exemplo, a8 rceOmêndtlçõtHI doI'!

itend 16. e 18.

Durante "co período!'! dê féril'l.5 regulamentare:!!, pela le

gielaçe.o brlléi~tdra (CLT - TitUlO 11 - Dõ!l.l3 Normi'l.S Gerais ele Tut~

la do Trabalho - capítulo 4 - DaB féz;ia..!l anui!litl), o trl1balh~dor

pode desfrut.ar de mobilidl"lde geográfica, inclul!Iive l!I.air do pa!e,
tendo gara~.~ido." l!IeUd dir.eitOl!l trabalhistas, até o fim dos pra

JlOS do contrAto de trabalho e do virrto conl!lular.

B. Prot'!'!cep da Saúde dos Trl'l.oall!.ª_dQE....c1LliigJ"lIn1;M.
(itens 20. a 22)

o objetivo dtl Recomendação é o de defcndc:t!' ao intc'rc.§.

15eB dos trâbalhadores ocup"dos no estrangeiro, recomendando po

lítica de migraçlio h.a8éada na.!l neeessidlldel'l· ~conôrnida8.e soei:.

aie dotl paítllH! de origem e doa pa~.!!cs de emprego, levando-se em

conti!l nio !!amen.tc a8 neeenl!lidadl!l!l e .008 recurso:! de ',mão-de-obra

a curto prazo. mas, também, aB const"qlli!ncias econõmicas e . soei.

ais que l!;B migraçõ.1l"I1!J podem ter A longo pra7.o, tanto para 08 ll1i

grante!l como· p"-ra· as comunidadell intore88ad"e:.

I. - JguOlIldad« de OPOrtunidade!!! e de trlltamlmto

.{H.tm& 2. ti B.}

lieBta pa:r:te são alinhada". dOI!! n!l!B 2 a 8. as cond.l
ÇÕell que p ReCOlJ1andação considera necel!luá:r:iatl pml.~
ado-todas pelm!r E5t~dos Membros.

A entrada da e8trangeiro no Brasil. com qualquer fim,

a t1Btllda, li prorrogll~io do pra:zo, Ol!! dir"it08 e d"yerps, são r.egi

dOA pelll Lei n' 6.815, de 1~/o8/8a, COlO as 11lter..,çÕM int.roduzi..

das pela Lei n' \.9~4. de 09/12/61, repub1ieada no D.O.U. de

10/12/81. regulall\eJ1t.ad~ p~lo DeCreto nf: 86.715, de 10/12/81.

D.O.U. de 11/12/81, conjunt~ que constitui o Novo Estatuto da

Z.trangeiro.

"li. aplic~ção da Lei, ll:-Umder-Be-";, es.pl'!Cilllmente, k

IU!.gut:anqa nacion.al, à ot:ganização instit.ucional, aos int~t:'e!s

eltll político!!, sócio-econômico!!, cUlturais c à. defesa dO trabll

~o~~t... A concel!l8ào do viBto, sua pror:r:ogi!lçào ou tran.!'!

f'crllW'lçíio liclIrlia l'IIempre. condicianadaj!S aoj!S intertH\Se.'l nacionais(

art!S. 211 fi 3'. da Lei).

O Bl!Iirangeira. quando na território nacional em ~Ult

çio ho9o'lJ., gOM de 'lgullldade de direitos COI'll os nacionais. Os
diplom!l~ 10gl1is q1Je ~ratarn da mat.éria, a55cguTêlll\ ao imiqran'te .Da

~i~poBiçães mencionlldas ne!lta parte, eXfetó ",quclas que, por in

t.,;-..... dtl 11l8gurarlr';llI nl!lcional, ~~ r~atritaB aol'l bl;;A!liltliro.-cts.

153 • 165 da contltit~ição Federal; art•• 4~1 e segui.nte., dA Con

.licS&çii. d•• Lei!. 40 ~.~lhó; • 'rit.ulo X, da Lei ,",'15'10 al\:.a

X'.sa pala t"e.i n- 6.%'/61 que lixe .. db·.it.o. e davel:•• 40 ••
tr.~iro.

A renovl!Ição do pr8r.:o do vi.to de elltada no pai. .atlÍ

praybta no Enetuto do Est.rangeiro, no TítulO IV, Capít.ulo lI.

da Lei • TItulo lII. Cap!tuloa I • It. do RequlBaanto ..

'Hio ob.tant. no••o "istema jurIdico iIle'flgurar direito.

iguala para todo... re.tring, ao. nacionaia, per razõell de arde.
~lic•• o exe:r:cicio da. ativi4ade. previ8tall ml alínea "9- do

i.t.. 2.

Enumelle. a!l medi!Ia.!J necessárias parti evit.l'I.r qual
quer riaco "e!lpecial" a que pol'l~u~. e!5tar l!!xpollrtl'l." lira.!!
de doe ~trllbalhadores migrantel!l; esforços parll. formação
ell1'materiQ. de segurança e higienc no trabalho; l:ufici-

~~e;i~~~~a~~oc~~rn:~~o;d~~:~c~:~: ~~~I~l~~:O't~~~~~.d
mental!! e di!lpo!!içõe13 dos oonvênios co1etivol'l, rrtlatiu::e
à protcçli.o e prevenção de acidentes, e lJobre os regulA
mentos li! procedirn&ntos próprios da natureza do trllb~.
lbo. -

A Lfli. nSl: 6~a15/80 determina 05 exames médicos ~ "tel'lt~

~Os que dev!;'lll ,ser apresentado!!, "" a fiacal.u..açlío que deve ser

exercida, %)0 lOomento do ingrCtl130 do êtlt.rllngêiro no tard tório ~

aUeiro (arttl. 71, item V e 22 da Lei 6.815/80); B. Rflosoluçdo n!

07/86, do Con~elho Nacional de Imigração, determin~ qua. pilr.l 11

prorrogaç5.o do prllzo de' estada no .plI.ís. o estrangeira deve SUb1':lJl

ter-a. l!l exalftea de lUlúde; a Portllria/DNS!DIPM" n!t: 01. dI) 19/01/fIl,

publicada no D.O.O. de 23/01/87. f1x.a ••t •••Ir....;. ·hl,üne•
..úcJ... .egur.~~ 'a fiaealinçio da. l:lIHIdiçá.. 4. toalha no. 1,Q.,

cai. d. tr.~ho ••tio ateU. à secratalria d. S..-uranr;;a • Medlc+
na -ClÇl -Trabalho do Ministério do ~ablllhQ que •• diaciplina atr,t
v's de Horsas RlIIgula-.t!ntA-dor~.

C.. Serviço. $QÇ1Ii.

(iten. 23. A 29.)

RlIICoaeMIl o capitulo que o trabalhaCtor ·.i9'J'ante _
lua faa!lb deveria. benet'iciar-Stl d•• atiYidad•• _ 111:
viços 'Qciaill e ter ace.80 iIl elite. ~. "'11__ condiçã.
que os nAcionai" do PAí.. d. emprego,

o serviço social no Pai. está efe'ta ao Ministério da

Previdência ~ Auiatência SocIal, 'no .trlbi~o nacional. na e.t"era

estadual, is Secretarias fItlltAduai8. DoII lIerviçp. locid.1l exilllte.n.

te:8, brasilt!iiroll " estrang.iros 8. aituaçio legal podê. u.ulruit:

UI - !.-pr'ao. e, ResidihtC"ia

(itl'lnll 30. a 34.)

AlI condiçõ"l!I de t.ra~lho encontram-ae rl'lgul.adj" pelll
legil!!lAção vigent", pril1ci~1,men,te OI direitos trabalh.1.tlt.,uJ _

dll'! defesa - CpnBolidaçíio daR Leill do 'l'rll.balho ti di8PDs'ic;õen co.

pll!l'lIent.aT.e:!l. 08 CU!ltOB com a expUlsão do eetrllngtliro corre.. por
conta do Governo P't!dl!'!T.al.-
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Com referência ao estatuído no itllUll 34.1), alíneaa a)

11 c) a Lei 6.815/80' (arta.3B ti 57) ve~a li. legalização do Qlande.l.

tino. e do ,i.rreg'u1.ar, estabelecendo a peml de deportação PliJ;"lI q,8II

infrin9ir a Lei. A pftrmtlnência CIo trabalh&t!or no emprego depende

diretemen'ttl, das condiçõos exil]idaa pelo eaprcglldo%'; a do tl:llpre

~~d;;. l8~trangeiro. llinda~ da situaçio favor~vel de IllercadO de tr.J..

balho, flJ~1I .; preferêll::ia legAlmente conf~rida, naciomti. {

rcaguardGdoll O" direito". tra~lhi"talla,

S 19 o t'o....~l.rio " ..di "d<jlJh-ldo fiO "D~l"do e pOllt..do
.g;nch.. da f:,"pr..~ .. 8ra.U.,l:1"a ele correio;o" e 'fel;;gra:fo,"" ll-l'r...lndo p
.-oY,lIte de /lCI~t"9~. {PROTOCOLOI de prova d.. nt,,~a r"quh.- do
".11'0 na p"r•• e ter... 1I"11<1,,d. d. 1M rC<lIlto ti oitent.!ll diat.

!i 3'" 110 pr.!l:l\o d. 1M (c.."to " olt.mt.. l <l! ..~ a 9,""
ra O p.r"..r.'" antoerlor. O •• tran9oelro !lI!ri ln!or"",do ,.obr~.!I "'.tA
"'.. 1 da rec:eb(_nt1i: d ....tlA c:idula da 1d~ntJ,d,)<le.

i t;> " .. r .. r"';;.b.r ... dicl"la ,le ldentld..de, O estrangeiro
ri .pr...enUt o r.'l).prov.!Illtt da postll'Jea Il'llcnocOL.O) '" I l'"u) foto
t. uaal\l1o 3114, "'<)Ia ..s _.<UI ",,,r.ct,,rIstical referldds 1',0 § 19
a l'grtilr.1a, (;>portu.l.1dad. ". 'l". ",..r .. d..Ulo.co?lcar-xont>l .ldl!lJ~jtl~"-

§ 59 A ~rt.1r dlll 2 de .~,..u o'J.. 1'31, ,,~ ", .. rtoei!:... de
~::.V~~l:~~~~"""lro.nhrld.... no' tt..n.s I • 11 duto! artigo, ~!:

Art •.39 I"'"t..>,: O lII"trl1"'1..1ro d" p",']""",nto 01 .. "'UUlI pre
.. no ;lr~'1o US, ar. 1'1, d.:. ~.1 n'l' 6.Sl:', d.. 19 de "Ij"sto d., l~ll[)~
infrin'ienciA lia dl,.posto no &tUgo 102 da ""',. ..... LeI, .. ~;; ~ <b.ta do
r..,..i1a..tr"-"to.

- Código Penal - orítulo IV - artz. 197 o :::cqui'htes.

- Port~ri.1'I. 559, 07.13.66 - DOU de 10.11.86

'- --Am.o 'J!OIIGAM DIt DOOU UInO

inistério daSaú~~

NACIONAL DE VIGlLANCÍASANlTARIA

cioaal de Vi,ri1incia S.nitiri..·de P~~..
AeroPbrtol e Fronteir..

TAI..I~ _ 01. 1)1: U DE .JAJoIl:no OI: nu

I'AULO IlIOSSAP.D llt ~OUXI\ PINtO

- • utl,. 't. h~l ..... utl •• :a, •• 1..1 ., ,.u,.•• 11
oi••••st••• u.~ (.h.rd. ,.1. Lal a' , .
...lou". UIl)l -

_ H,. a • /tu ,u."ah ".ie•.•• Dac~.i.... '''ui.~
10 IoU oi .. Ulli

~ :.';~:~~h ., II}&)I <I. khJu...'.... h..' ••~ ~l.·.. .hIJ·

~ ~::;;g;:~;:f::~:;~~:;;:;~;!~i;:;~::~:~::;::::·:·:si:::~:::
- • ll".Ju;iia ., !l7/.' .... ~••••1l••••"l."aI •• 1.lIUti••

Art. ,(9 Deterlltin",r ã DilJl",~o d. FoHet .. H"trttor... , Ii ..r."
rrootdr~!J da n'part<Ull!nt.o de polIcl;\ Federll qu,", t.ran'l'Hu, pllta "

iVl:l HlIcJ;CC)al" actrvo reI:erel'le, A uq1st.as de e,.t.rolngdro," .. fetuo1
.to; 31 de outubr... dO! 1~1&.

"rt. !S11 Os C:Allos ~&IlO' lerão resolvidos !>CIo Dll'.tor
\",bio d. l'oltcia H/trrti1lla, líena • d. tronte.lras elo O"p"rta_:.to
,Uc.ht'adrral.

~: .:~~::I:::::d::;;::r~::;~:~::~:: :;:::~::::!:::~:~.':;~:;:::!~:if:
ce .. ·• ' ..~t.rh '" n!lI~JI~ ....,t ..... i,Ia••• la,.... . '

!!=:~:::A;~:!~~ ~~:-:~;~;~;~:i~~:!~~~;;~~ t~h::::~::::::~~,:::::~:H:~
I n - ;:;;::::;;:~;: :::::~::::;;;~::~:H;:t::::fl:.~::

t!h·., (lSJ'''h] loc.U J:.. u ••••, , •••••ç... . '.' ~

Dr. RENATO RODRIGUES
CNC

DR. JOSJ!: DIAS TRIGO
CNTTT

Em 27 (le fevereiro de 19B7.

Dt'a. ZORAIDE h. DE SOU7.A
CUI

EUNICE DE 8ft. OLIVEIRA

SIMIGIJ!f"Tbcoorden~o·a r-ZlhQ,5

Dr. ORL o s.:~ NOVA
SR Tb 71-L

'\

Dr, PAULO MONTEIRO DE FREITAS
CNPL

Na política illligrat-ória bral!lileira não exifltem lJlOvi.en

tos migr.atórios cem fins de emprego, provenientes, com. destino lU

nosso território ou em trftl\sito por este, elO condições que po•••

contrariar inotrumentoa intern/'!lcit:mail5, acorClo8 JJultilaterais/b.i.

laterail!l pcrtinentee, ou a legil!llação nacional.

O Novo El!ltatuto d~ Estrangeiro define uma imigração ll!lÍ.!s

refltritiva, fleletivl'l. liJoitaCla li. l!uplementaçào de mão-de-obra e.1l

pe.cializaéllll, com a entrl:lda do e8trangc.i~o, p~ra ocupar emprego,'

pré-colocado. A15 elllpreBal'J ou inl!lt+tuiçõ~l!l, legl1iti:ente estabeleci

dlY" qut'lndo necegsitam de 1'rot1tr8ionl'l:18 especi.alizado8, em falta

no mercado interno, Ilolicitam Mautorização dr: trabalho" p.<lra 1121
sel'J profisl!lionaie,. procel!lsacla. ca80 a caso. p·e:rzlnte a.Secretaria
de Imigração do Ministtl;rio do Trl'Jlbalho, obedecendo normal! baixa

daa por 'portàriZlB publicadas no~ Diário Ofiei"1, da união. Depa.n

dcndo d:a região geográfica ag..:el'Jl!! destin~, da. sua ~l!lp.cialidade ,

da ent.rada de "know how" ou manifestaç~o do órgão de clal:ls8 dOl!l

trl'!lbalhadoros, a autorização poderá !ler cc!nc.~dida ou não.

A Recomendação contêm di8PD"içõea e dofine benefício~

ainda não admitidos pelo vigente estatuto do estrangeiro, logo,

de difícil aceitaçiio, considerando-se que nua aprovaç~o iJnporta

ria .n~ Ildequllção da lcgít'llação ~acitlnal ao e!5tatuído na J:lecomen

dação, ostlllndo o Governo brasileiro ilnpo.!lsibilitado de- fa=i-lO' ,

lILel!lmo a 10'0go prazo.

AfJDÍm, '" mftioria dOl5 membros votou contrariamente .,

IÇflitPJ.ÇÕo da Re;Omtndacão n!l 151 da QI'f contra o voto faYOrÁytl

da Confethri'J;;ijo Nacional da 1IlClústria/C.tJl ê a ab.!ltenc5a do Vatb

dl\ Confederação Nacional dfll'! Profissões Liberais/CNPL.

- Estatuto do Estrangeiro
tei n!! G.B15/80 - ti".xto rvpub1.icado DOU Q(': J.O.12.8l
J~ei n! 6.964/B1 - DOU de lO.J2.t:l
Decreto ne 86.715/81 - DOll de 11.1ê.81

- CLT" Título VII (arts. 626/634)
;{~~i~l~Iii (arts. 615/&38)

TítulD X

- Decreto nl! ·5B.919, 14.07.66 - pro1!1ulgli Convenção n!2 97

- Resoluç-âo/CtlI n~ 07/85 - DOU 15.04.B5

- PortarhlDIlS/DIPAF n~· 01, 19.01.87 - DOU 23.01.87

- t:.onstituição Federal

IUt1wl -=dalti ~lco (Ia cétluh da i~ntiel"d. para
..tran~lro. t.ta:taln" o reC&d r/llllllnto dO'lil e;,"'tranqel-
:r_·,Z:.lI'dicacloa no'f'lIif;.,. di "ut.r pr"vi",õ:..u:1 ....

o HIMISno Dr: ItSn.DO DA JUBTlÇA, tlU.lldo d. U,"lblllçiQ
]J,. confar. " art190 3S. J:t... n. ti.. C"''llI'~UuJçiQ•• t~""1:1 ... vb~
s~to noI ilrl1!j'OA ]] • 132 da r..l nl;> '.115. d. 1'l "" ago.to da
,ra""l_

Art. 1~ Inst1tuh:•• partl):' â I':> d.. dcu.tobro d. U85.
lo ünioa de cidua da ldant.id..da p.ra e .. tran..dro por.hdo,," da Visto
"ririo (>li p".....nant••••11.l1dl), ca.. v.. l1d"de " .. todo () t.arr:itlir.l.o
......1. Ga..-tnaclo c;:idllla da r&tn.1:1.4ada d. I:IIran...1ro.

:I'.r"'3r"~Q w.lc:o. J\ C'-iub d. ld.nti<l../I. d. ~t;r.n'Jtliro
.eqi ia ••pecif1caçEas ~onsu.nus do Nle):O .. I:It" Pl'rUr~•• 1 .

Art. 2' o..t..ratn.. t .0 Drp&rt_nto d. PoUcb ""d.r,,1
• da,", nO pr"lo de ·'0 tnovent.a) /Iiae, .. p.rtir de 2 de jandro d.
• Mo rt:c~a...l:r.u..n~o d". ".t:t"anq.J.ro~ pad..:!"ce. de Carle.!r.u iH
tid&da de &ator..n...lr'" .-.ttid...

r - C(llI b ••• M "rtig<l 115 tio D.erefo M' J.IHO, da za
~Jto di! UJI. ba. c:_ .. eertidõ.. d. que traia o § 2? <1:0 'rti<ao
do ...-.0 Dlcuto, • .

"IX - c:o-. b... 1lO o.cnto-ld n? 51t1. de J di! julho da
• • _ .rtigo... 57, 5 1., • 'O, I 212, do lIeer.I:O 11.9 &5."", d•• 11.w.a _ 1'70.

I 2' - :..~:::':. ·:..~~:·:.~;~:~:ii:::.·::l:·~~:~: ~~:t:~
... D.I ..,"..t" r.....d l. J;.Ú•••• •a..... C h.

I]' - o ""'r oIr ••;;•• , ..u .. IH ,l r C.li.
a .... "li••1li.ualS"'., ti U.II'..;
'l.u.l,u"r "Ur. tu••e.. 'I.' - J8 ....u .• ~\l' u ••'r u. ' ....... i .....n ...., ••
f·Ç'" ••• toe.h Ofl.•• , • •• r r ••Ut •••• a' .s.
........;jol....... '."("Jr... -

:1;:.~ ..:':~: :e:r:: t::: ::::::t!~~:i:I:~.;.:~ !i~;l ::::;~;:~:~:;~ .~;::~
•••t ..... ."~:~,.~:t:.Q:::~:.:~.:7..·r •• "Ú•• lO ••u al.......r.ii .,r.!

1 ~ , ,.r~.•' tin.ci,l. oi. ta ,;./.... - ••
... c U L,ti'.t., f .. r ••ei'a ,da Hl.i.lid .
tlç 'M. ""•., '••era •• i';'. 1.'.117

II ~ lI! ..1a~.çi•••••, t,.\.1',." H.... ,rafh
;:1'•• ::~~~~~.:.~~.l u 01••d.I..... • ~ .

"I11 9 1 'l U.u.I'.I1I••••• ,.1' ••ti...... .U
..iai l''''.'''u,ir[•••• uu".d'. -' .....t..... -

f 19 - O. rr 'l ura•• ~•••• r.hr•• l.ch•
lU,(•••'''1 'rllr .rtll. " ••, r.l.rr"'le
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;1'- )'ieu·." crleido d. lurorU ull1tirl •• Coo" do
",......et. do ...... '" cl'oit:" lido.,. ~"'";'~'JO:;:

~f;~;~di~:~~ii:;:~;;i:~:~::;~:;~;:::~ ~:~::.~: ~;;i;
• 3'1- O' .., u eo.ptc....t.n •• cri" 1.'.t4". d. 10'Hdo

c ,,,I .. , •• t.I.... uiri .. :

·)~~;Wl!!b;~ :~~I~;;~irt; ~~{~;~;~;~~.r !;;~t.o~;
.".... c,.opho,,"tu'u ,,,,040 oi .. "' •••• d. I.Gd":

,)~~!U ~! 1!! (~!!'l!t!) !!!!:! 4! !!!!~! - t04 .. 1 '"
O.I.U "," .. H"H.' dut••<ti....

·... j!~:;i:~1~~~;j~~1~:i~!:m~:i1:~~;mim:l~='i~~~
,He o'.. i l , ..1••" t t\c••••1..

oi ,enIo.. ,,(i•• ra •• l ••u·tei ~Ollsr;LIIO It
CIO~At. Dt HUlICIIlA (Clll). -

• !,t - Ao S.U."'" tlr i.~••i. ~ ,..l .. li.t .
~ ..h ,uo U.".W'•••~ "u~a <lo '''.''id•••••,.r.

(;:~i~,,:.;~~~<>:.~:~:~<>:~:f:t::::.r~''lUi.• ~. lui

.- i,:: y:~~..frU.~~ '.~;i\...fl;~· ... i;: crh.~l;;~,...~~~:I ';,il
,Ir .. l.eu .... "naU. cad1ol ...d.l • hu ..a ....

• <j~~~ri;Í~:!~J~~~~:;~~~.~;:~~~:~~.:':; ~?~~~:: ~~:.:~~~
Art. " - [U' '.,terl •••una •• ~1.••1' •• <In••• 'lJ' ,.!!

Un,•••• IHirl. CUclal'. tl.li•• ! •• , •

i.H ,1.2

!IU'~e le! InUIllUU »i u~u 2' tg!IU. !!Ht~!I2~
'l!2'nU!~1 - (l!!:!!!)

- l!itU'U .. -

Al.&GÕ'U

-;::-li "'l".!•• r / •• - ".l.~tlU) an-ltt.
"f...l .. l ..'t-".~ " - J.".., ..
~~~'-8

~ <,'..... "lo .,.... Ah... T~l" (ô,,) '2i_U!Q,
~-JUC<l.rl -A!,

"'tu.%llK.I-- -
a.. CI....U. c ..... / •• - adnll •• Clir:la - Tall(tl'2) 2;12-110:
!llia -~ - 8. '

....u
-;::-'du.:relJ' .1 53 -"C.;, ..l~ - Tal. (071) t"3-.~1S
.!!2!-!.!!=.!!!.e! -!!. .
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!!2 ~
A-e""r~rto T'ltero.i:fooll ol"'C"~I"f;'ha"

senor SI"e" - ,U" l ..urauhllal - oraU (Oup41-:un
Eim.-!!g!!!!!::2.'-!t

!.!!E!!i.
lua J:iuh~~le lIV 1.Z00 - •• irltl t.,.... - TIt}:(IlUP:1-U41
~-~ ~!!.

;"1\1~1:~

I:!fLH;~CU n.DUAT. lIt S.l.rr.t

~~~ll~~~ ·::t.~·:;~r~O;~E'I..:0~- 'h'hiOU) ,-n·~9Is

i, [11 ~ i):' .' J . " 1 'l.:~ l."

lIc.'ú.. pl",'é Clt'''- (; de.',.(:., ''-'':'''·'·:~ll!;('.'' (/;I.!•.:"l L.,:,:~

f:~!l".~·.; l;~. !"".:Jr,.i.Htl'.•~ ('('lItlt'J1Ç.;:;:·~:,~ l:C(':I",.'II({<~Ç;;[~~ ,Ia O)L[Jlll;~::'l\::i<J

111:t('JII"~{ liu T!.(,f'c.i~fr(', J""!:", ~(.h.í 1;'·'~"'/lcn ..·.r:!·,.lt".tiJa-!.

COi,!,m· J,0l· 1";1.~,ioll~~:

Cl'lllICIIÇlti.' Jl(~ 155 r.1;C.clIlIC/lr·!;\.:~O 11(' /.:; - COlh."\'!,;ltll·tc:~ ã "rji~

.({'.~.ii(l ,:,;. 1:c.p!U~J~CI~.fal\:tc~ d~ Th((b(\~~I(l,r:r"Z.~It, a.ri('·tn.rllll~ .lln S(;~~.

r.~IUI,ii·,:n .1,: Crlllb('A2r:c.ir.. lJli:r!,'II/,":c.":o;,,~i.. dc' r:u'l.mU.r~f! (F/Sll, E.=:.

la Cúnl'tJ:r;';-,a l!.ce.;?Í'Ctt f'",hr..C.II;f ~ C'o·(";i\·~.iJ ti '::"H! I~a{,.f.:;lc.u:;if),

tanU' 1'(:[(1 C"I.J.Ls<.i;(J rfc.i.pa!.:-i ~o,:. r.I'~,t.>:",;':;""1 p~t(( T'('i~.itUi..Ü{ nTb

Jl~' 3,3!~G do! 30.1fJ,[;Ci, ri';uIIIJ,; pe.t.! C(l:"!·5.~;i(, d~ 11,ij,e.J.úJ do rJ~~..
ihJ:.Jr(' (',l': !·i.(I!•• !;?, c.ttin h.f!.l'.;;'(:u.'t ~(I.{ li fI'l. [u9êain 'R(o/"çJI.'~.(I

Jitl.lW0d1 Lflbt.,.

ClJ1il'l'I;('(lO Il~t 145 C r:ccúl~leud{~ç';;(' 11(' t';f - C(JUC/',)llI(".IP~.('~ à!, "f!i
9JJ.t<.~';:':!I i{Ü;,,,,r.:'Jo.3 .~ t!~(I.f..,lI.C!lad("I.,?-!> 1':t.9J,'::Jl't\'o!>' - lJk(II'Of;ii,-l dç

1..f]fI(:tu,.. d'· di'. t:iail1!:(I.:l.l.o", Gtiat"da.:· 1'" r: (1<1. r..C.II/;;~" dlt r'('ll.':~·

hcn':(,l lilÜ.hllC.C.ÚU,I'[ di' T/tal'.L:he, li,},;,.,. l:,~'~{/ CIHWCIlÇ((O J,{'('.f:;.

heu T',1";cc.,,:,Jrc~1 C(iJit!;,-:;",.;.to,,, ã MuI' 1~f/.:l~{.,:.~;(j(l,..ftl'l.tl/ p.... .('.(~ C"l:'!~l

...al' r.', ipr:/i.,U.. '! c. .illU,:i.tlL.1.cill lwu. j'ú'_.t·~,_·~,.,. ,'DiJ 11(' 3.561:. (h

J<).-12.1.:., ((tt(llttl'J pl'.flt Ccn~~.'-~::'...' (:e. ~:i.!.;>;:':J' 1:;' T.·,;-;Í,.~~:tÜ ~1'

l.j.C~,.1i", c.uJo ,'/{:i:,~f'IJ-"," hO-': l' (l;~. c;.,[ :(.:.~ S.L::. ... ;::~I~il!(.O •

!lI'. [.!~il.~~' '", l': ..!. !~"t "E\;,··.j'r'.'l",;

J:?,\:;[~1.\ . 1':

" ,;!I i • , .ih."
peta P(,.'!.t."(I~Ü: f.!l r. nO 3.365, ,ir:, :'0.1 u. {,t, 1~(:cw':o peta Cf·'a.t..:~

úio ele lJi.J~~i,tD ((CO T/lal'(ICh ... (.':1 1';~05.S7, evjtl JLt!.J:ntoJ!. ~(..i.
, VJI. l:Jn!'jlll', ~ ,.... !i.t~.:.E « PJ.l'J(~I~.i:('.•

COJl"~nç·ãi" i-l'! 1.61 ~ Rf~c.mll(~t'fin~.ãLI J1º J 71-CDl1C.l'.IdH.'\'to-tC.ó n,M 1l~:L.~~
u.i{',c~' ~k $flildt. no Tlra./;,(u:.lw ll I rrdt,.t<'u!('.} Ilit 71 ti, I:C.Of1,ião rlri ('o~

6c:Jlr.li.d!'t lr;tl!..'!l'lUr:.iounf. do T.'~'Lr.,·.1i:'JIG rr",U;). ['. .ia CVItl'CJI('-:') :1i;

ac:bclL Pa,liC.C.CI:.C.':' 6avunãtl:J..~ ii: -!lHa 1:.a.U(íi.'~fi~.;fi'J :tu 11 to pC!(1 Cs:

lH,u,úio TllJ.)Jfu.:.tL;',:c. Út.;.-i.i..J..u..7.dtt pl?La r'J/• .tCtllt.Cl. ll~' 3,OLt; dI.!

rO.IJ3.C·6, Q,IW;IÚ' peta C(j!llÜ.~;íc de. 'V/:/IC":::;O d'J TJ~dJ(Ltfl(' em

'4,05 •. S7, CtljO' Jr_c(ntoh 6oi, (J 'DJt.. Jn./;>l!. 1!'H":i.-:t !kt'C6 •

Itunu
~""")Iblarir",sl.t:• .h""'';.·
'Iirr... - ..l. ,U-I. - Til: (OH] :24~"1)"

llli.!--~-!!

~
I •• 111•• Td••J.r.. _, :U .. '111' (OU) 2:n~J173

rral .... Jur...
~-~"g,

ii,flJTO !ll!!.
.... -....7 .. hu••••9 U - T.;;".... - Id' (OU) :U-IH'
1UlO& - " ...h ,. & ..t.
~:.!!.

~
.......du IIn ... no - Tell (Clt) 221-1215.
~ .. !!9. EU! - ~~ l'2'2-Uo~

tu.70 CJ.CUO

~ e."t;'lh 'ar.......,. 115. - ·'tel< (a"~) 3011.-;4\\
~"CVIU( ~.!!.'

!!.!!!.~!E.!!!!:
k. J'aii. " ........ JlS - Sall (DU) JI1-11U
~-~~-!!

....1lI ..' •
.... c....u..,lr. ,.rr... ·at LSt1- .111 (OU)
~-!!!J.!.."!.!

....:(:

li.' .•,!. j'. (L'r "'. '."1 ·i,,_ ,'.

~ .
1.. ",..t. &..,..1.. .,•• S",ue.. • ,"~ - 'h\t (~n) 2H-1:'I]72

~:~:~.~<I~o~~.i:i:~~: ..~ !!Úh.~ ~ir ....~

~~~ "
"r.;. tt.rulo.t XII.er• • 1" - 701. '0H) HQ~.n.

1E!!!-m~~m~!!

.!!!!~~!!!!!!

"'''' I.t......4.ri...... A.'I..... t ......lI t.'tlt- 2' ••••r
Ulf. Mj,.:Inif'te •• S-uh .. l'h-al ~ Tal. (OU) :r2l-1JU
.~nDO -!!!!!!: -!!!

!!2~!2. m .'
"-lO. vt,id. Jui t,.id••, lO) .. n ....U' ~ t.h(tl5U) au-nu
~-~illm. -!!

~..
"'v. t .... J:u",d:r "'''~ (e. fu .. ec .e.pUal ••••••J
S.Uc."ll T,do (tlnl tn-3~U

~-!!!.!!.Q.!!.!:!.!!.-~

·COllv~I:~.ão uI) 162 c ~c:.C.OI1I1.!,Il!{I'l,,·ã.(J 11~' 17t'-conc.:':!u";,lttr.,s ã "1I.U..t.-f.
zaç.ãa rf!J A-6Íl{'.4;CO com $c.gU:Wl1\",a", ad"l.(!ric~11" 7't'.1, C"1l J(':,êl1r~.Ea

II1.t'C.hIHlc,Loua-c' do TllabCl.tfto (1Q%J. (,6tu CQIJIJ\'11 çi'ür .'Leç,ç[."lL F(J

1tc.c.aAeó 6lf.tlolt.avc.i.J., ã 6ult Jlat.l,íi.'-:G.ç(i('J .-tanto P;:'.(d Ce'!:1 i ':",ii;
Th..iprl!l.t'.i.te b.l:tú.u'idn pl!.ta l'(1k.t.t'OI..[" un. "r 3·.~3;,dl! 1(,.(1'J.,~6,

.o?W1Jt.t; pl'..~lI. CCiJI,f:~,!.ã.o de V,[lll!./;to do Ttl.C!.l,((UI(' (:111 14.05,1;1, c.~
jO'hciatDJt nDl o Vn.. AmlUllj.( 1.1MClVW' f!Mc..t.l"Ilc'nt,:r.

o Go!"c..!tl1U b1laJ.":":C,..i.1UJ, cW:lf.l'ti.ndo a (lb·'l..t.9a.~.;;'r: q~w.

.tltc. aOJ1Cc!.mc.. o·lr.4.w!do. dc' C&tll;fulAn IW (l;1;J.:ino PJ, J/(1 S, le.f..:w .!l.
e. li, 6. 1'..e.i:Jw_!!.. do. Colt4t:Ltu.t.çc.o d,1. O'':.S(;'J1...ti:o.~.it(. lutCIUH\C.t.('IHtt

do TJul(Jaf.ho, (I.p1Lc.!ic.n.t:a lt6 1n1!./lC...í.OllCl(((l.{ Conl'~I(.çÕ(>,\ c' P.c.t't.L'JI;nr~.'~

ç.õt!.~ aClJJ:;p<r.l1lrl1.dIiJ do.s .\:c.6pec...t;ú'I~,:' !~"íL!Cl'.!'C'\' p,-'\II(C que I,,{~j~,;;:
búf.mH;·,tida.Jr. nó CbJi9}U!~~6{l l~ac..i(lJ:(lJ.. A ('!'rrr1t'crlç;iú, p,-,IUL h.ati.6i.c!t

ção- lJlt não, i.ri.C-Y...i.!lt..i.nio qlla.Ú(UC·~ á.i.~l'(l~ U.iIlO '!n(' o bJi-.i.g li é. «, r::
tad(l.4-l;lCl:IL"W6 o: c.!.6a..-1La;tJ:6·f..cflÇ.(;O, r. (U:' n(~c(}/;Ie,,(J,!<"(.c:..~J "(II':li'{~

pa.~a conhec..i.I:rento da~ .ee!J!.~Lr{cf,... "c~" llii:t' CI.hr.lld,' J,(!,i~.l6-ic.a,:Jí'J.

Q CO;';J~~,,,,,,j 1:~;~'.J('n,;;l' fi, ~'('ÚC:U,'HI r·'·\Cl. I:P""'I'(lI,~

Ojt Ir;in (>\ h·;:,U'.~ c1".~ Ct'IH't·u~,i;,·..~ al'hC;"".h~".,Ln. l~."', bC. (I-!. q.",-!.~

Ul.,/! i:.t,hê. (J (:(1"'.'("'<.1:<' de p'd'/!Wt' ({" ~.r~,' r·~"i':::(~"jt;ll.·. li,'({ tiC2. (,U(' e.:

~:~~~:r'~'i d:~:~l'.~'~:!, ~:;~'~;.~.;'.~d n:'~: ~~:j~:':',:~~~'~ ~J;~~~; {':~:~:;: .. ~:. '::~~~~!'::,_.~ ~:.:
,U:6i.c.C1.Jl'!>, ,H ("'llt'tIlÇC.Có, dl~,~d(~ ((!te, (',i,~ t'i(,'ú:, W· ({I"&.f.,tO .{l,ii':-':l·;~

c.J,";lttf, lu!-!,(!.'-':t~Jt;;" Ji!t JI,cv(J(J,r..ç'lit' ti.'/' d!:.!.)l~·.:.içãt"-!. J.F!l(Il-b l-"':<I,~:~



Setembro de í989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 27 10475

tc.~.1~(l.6 que. tlle.& Ó"fl('.m advtlll..l1!o, de (f.c(ll~d(j c.om r' ~ lq do (l"f.t(j(!
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L"1iI4'STt:~.~;\~ALl-{O I
COMISS~O DE DIREITO DO TRJ\~21,.000 I 004955 In

~.~.r.m;:(~,,' '~'I~"I!ICAtn~;

Convenção 161 da Organização Interna
c10nal do Trabalho sobre ~erviçDs ,fi
saúde no trabalho (1985). M.<:I.nifesta
ção favorável da Comissão Tripartite
ipstituida pela Portaria Ministerial
nl? 3,089. de 20 de marr;Q de 1986. A
l!Iubmis!:;fio do tratado pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional
(Art.44 n9 !' da ConstituiÇão Federal)

PARECER N9 '001 /87

Não demanda ma·ler acuidade para,ao se estabel!..

cu cotejo entre as nornil:l.s tutelares de proteção ao trabalho

que povoam não só o texto da ConeolMação (las Leis do Trn.ba 

lho, inobstante a sua PFoclarnada vetusteiZ" c. dê resto, ;;l l.E:.

gialação êSflarl'la e ITl.Ofific~tiva da ediçiio original de cunho

sócio-laboral, particularmente aquelas pertinentes à saúde do

trabalhador como consectário do enunciado da convenção 161 

Serviços de. Saúde no Trabalho, aferir-se da oportunidade de

se adaptar a leqislação nacional aos postulados da Convenção.

2. No relatârio oferecido pela Comissão Tripartite

antes, aludida .resultante do exame daquele tratado internacio

nal, recsalta o ColP9'iíldo que:

"De forw.a geral a 112gislação brasileira que. trata

da Sl!!gurança, Higiene e Medicina do Trabalho (ar

tigo 165 inc!.!:o IX da constit.uição Pedera.l, cl1pl

tulo V, TItulo II da Ct.T e Portaria 3.214/78) ji
assêgura aos trabalhadores o direi to de serem a,!

s.:l.stidos por .Sêrviços de Saúde no Trabalho, entre

nõs denorointlQos de serviços ESpeCial:iZo.QO~ em ~~'
genharia de Seguri.\Jlça .e em Hedicina do Trabalho (CLT{

Capíf:.ulo v, Titulo, ~I, s~ç.io .r:n, Art::igo 162 e pu

râgr.:lfo único e Portaria :3 .214/78, Norma Rcgulame.!!

tadora 4-UR 4) l' •

Asscrindo ilindíl not comant5.rioa no!; dispositivos do texto da

Convenyão 161 paralelismo e 'ident.ida.de co~ a literatura jurldi

ca brasileira 50bre prevenção acidentária do trabalho, mutatis

lt1utam1is com Df'; serviço!; de saúde no trabalho, e.nunciado da Co!!,

venção sob cCrrlento, pllra afinal arrematar:

"ApÕ5 estudo e dise.ussão da Convcnç5o 161 ~ da R!,

com~nd"ça:o 171 " nível da CUTI, CNI e Governo e,C'o.!!.

sidcrando as ob-ssrvações e recomendações apresenta

das, a Comissão instltulda pelo Sr .Ministro 40 Tra

balho conclui pela ratificação da co~vcnção no Br!

sil, contribuindo pela melhoria da condição de vida

do trabalhador."

3. Se G~1tater ao exame ctüdadoso do texto dil port.l'1rít!.

Minil'lte-r.ii'l.l. n9 3.214, de 08 d~ junho de 1978, que aprova as nOE

mas RegulMlentarioras - NR - do capi.tulo II da CLT, c:onstatar-f:l'!

-á que no seu vasto repositório sobre a proteção da saúdê. do

trabalhador, notadamente a Nn-5 que vasa sobre comis!:;ão Inter

na de prevt!nção dê. Acidente!:;-CIPA, Ctltào contemplados a quase

tota11dndc de preceitos í:nsitOlJ no texto da Convenção 151.

<I. De notar.CJ?e referida NR - repita-se - que ~uard~

apreciável afeiço:;unento com as J:cgr.:l.s da convenção 161, foi éd~

tada sete anos antes, portanto, Qperando como qualificado subs.!.

die em prol da ratificação de que ora se cogita.

5. De lM.is a mais, instrumento."> já ratificado,; pelo

&rasil,~ gra.tia ~-convenção. 42 - Inrlentz,ação por enfeJ::'mid.~
de pt:ofissional, 1934; convenção, 45 - Emprego de m.ulhere.o nos

tr'~alhos subter:r:âneos das minil~, 1936; 120 - Higiene no Com@r

cio e nos c5critôrioo. 19641 124 - Exame médico dos adolesc~n :s
tC:'5 para o trabalho subterrãn,?o nas minas, 1965; 1I.lojamento de

tripulaçoes a .bordo, 1949; 103 1unparo A maternidade, 1952; 113

Exame médico dos pf:scadores, 19591 148 - Proteção dos Trabalha-

dor.es c.ontrét O~ R;i.~cos :Profissionais dey.:Ldos à Contaminação do

Ar, ao r.uí.do e às vibrações no Local di Trabalho, 1977,entre oU

traw, operam como fntor accldrador da ~Qoção pelo Brasil da co;;
venção 161. -

li. Mala recenteIrlente, o Parecl":'t" àa Consultori.a Jl.lrldi

Cll n9 25/B5, chancclado pelo Hinistro de E5tado propugnan'jo p,2

la supressão da exigência nos exames médicos pré.-adJnisstonais e

intElrcalares da abreugrafia e.'1l massa, com a conseqüente altera

ção do art.l68 §§ 19, 29,39 e 49 da CJ~T e que acarretou de 1m!!

diato a expedição da Portaria DRT/RJ n'í' 72, cle 13.06.85 (DOU de

oi~ 07 :85), .com vista.!> a providências da Inapeção do Trabalho •

significa contrlbuJ.,r;ão valiosa em benefIcio da saúde do traba 

lhador no propósito d~ preservá-lo da exposição periódica l\OfJ

malêflcios do!l radioatividade.

7. No mais, da anàlise detalhada do elenco de artigoR

procedida pela Comi8Bao Tripartite percebe-se que a.s J;l:escriljÕcu

neles cont::i.das, com irrelevantes exceçõea, jã se acham incoJ:p;)

radas ao direito positivo brasileiro na seara social.

B. Como despretensiosamente entendet1los o fulcro da di;"

euasão, situa-se no Titulo lI, Capitulo V da CLT que tr2!ta d;

soqw::ança e Medicina de Trabalhe que assume relev30cia porque

·erJ.ge-se na prcoC'Ltpaç:iio da OIT !febre serviços de saúde no trab<1

lho CCIll inte4'a procedencia, fr1ze-se, se se atentar para o;

el4Wado8 niveis de acidentes do trabalho que vem d~sfalcando ao

bremodo a força de trabalho do Pais. .-

9. Sem falar no setor urbano do inCUlIcutí.ve1 aubmissão

i. ll!gislar;ão acidentária protecionista. também a área rural ~

precinde dos beneficios da cob~rtura daquela IEtt]ílJlaçãó especl~

llMda, em ültima análise int.erligada com os proccitoll d.a Con -;.

ve.nção 161.

lO. Por igual, no repeitante às tarefas desenvolvida8

pelaR trabalhadores avulsos, cabendo ao Delegado do Trabalho M~

rltimo e/ou Delegado Regional do 'l'rab,HhO obo:ervar o cwtl.pr1men

to, amplia a protcyão porque comete a fiscalização às autorid,!

de" ministerhis das duas jurisdições de um lado, a orla marltl

ma é do outro a faixa nubseqO.ente do porto.

11. Detecta-se, por outro lado, muito embora não haja

menção expressa do art. 613 da CLT quando dhpõa sobre aS' CO\,\vc!!.

ções"ColeUvas, de ~juste-$ consignando nos seus instrumentos (

pelos convenentea, áreas de trabalho consideradas insalubres ,

lJl1jeitaa., destarte, a êstipulações preventivas de cl'!ráter médi

co-trabalhista.

12. Por seu tUl:no, não refoge a tais liillitações sequer

o trabalho àomiciliar por vi,"} da atuação das CIPAs e do Serviço

E.~ializado de Segurança e Medicina do Trabalho.

13~ Por tais ponderações, fortalecJ.das pela manifesta

ção favorável da comissão Tripartite designada pelo Exmo.Sr. H!

nlatro do Trabalho t e ca~o ll.provado sejü o parecer pela ilustra

da. comi~são de Oircita do l'r.:lbalho como pelo Ministro de Esta:
do, não nos resta. outro opinamento que não seja a submissão do

presente instrumento de Diréito "Internacional. do Trabalho ao ~

gr~aso Nacional se a!'lsim - por sua alt,n. sabêdoria - decidir

Excelentissllrro Senhor 1?residente da Repübl1ca.

1". ~ o parecF.'i.

Apl·ovo o !·<lt'Lc:C'r/Cn·r 11<:' OI, de lil.aS.1l7

dn COilliM;lí(. d.:., Dlrt::ilo cia 'fr.rL'll:j(} C::l.í.

tido pelo Dr. J05L' 1-1 ..,çicl rl(~vcS, rels
toro

!:;;,c.:u~í II\·L' :,' ;~(, ~!i:1 t~: ~:::t" i () <:1,.:, 11.~·1 <Ili':;'_'!>

;-:,;(.. dou.:s parLl po.<;;Lcrior 5ubrnisziio

Congresso Nacional.

Çl?/'
1WlUU~ NASCJJ.Dm'J

íJice-PrcaJ.dente tl!I G::Ini.asi:t 00
Dtt~lto Cb Trlll::nlb:>
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&I!RVIÇO PÚBLtCO FEDERAL

-Do: Coorden1l.dor da Comissão Trip;:n:tite de. EatudolZ de Convencia 161
e Recnmendacão 171 di! DIT. .

A.o: E:<mo. Sr. Hinilib::o do Trabalho

?'f.L~SMT/SM'l'!MTb/nF!NQ 2v5 I fi 7 ~, Dl de abril de 1987.

:essa obr:!gai:oriúda.dC? p;:evisi:::;c 11<'\ !8g'is,12gi'5o br,,',s,l

lei~<l atênde ao que estabelece êl convenção n? lGL Ent'!:'ei::!2nt.o. ;:"lTIw!
:rtatl e:.rpedidas pelo lUniatêrio do 'l!rllbalhc zastring<::m <::. u;;l1icoç5.o da

Lei, obriqi3'..ndo sO;l:·:::ntc as M.ód!,j,g c grunde GlUtn:.;lsaG i1 f;\<mti;,!:C:D G %S:<1,

deixando <2 de!.cobel:"to cerca de 65% dos t;,:-abalhado:Cü::3 sua C;SS!Sb2\1'"

ela dos referidos ::,;e.t-viços especializado2.

A secret;Íri<:l. de Segurança c acdicinu do ~r<:!h"'-l.::w

está estudando fo:arus <l.lternativas de cobertura urdvcrsal Ó'J-S t.r8'02

lhlldores, buscando atender a Lei e que servirão i:arnbén pÕ.ra i1'i;OIl':(::,,·

ao preconizado pela convoElnção 161.

oi - AN!LISB COMPAMTIVà ENTRE A r..EGISL1I.Ç1iO BRnSILEJ:1UI. DE SEG1JP..1INÇ."'.. :3

HEDtCINA DO -TRABA.r.BO E A CONVENr;~ N~ 161 DA GI'l'.

ExcclentIooimo Senhor Miniotro do Txabalho.

'I'cnho a hon:r:a de encaminhar a V.EJtc1a o Relatório

da. Comissão Tripar.tit~ encarregada de elCaminl'lr li: conv...nçio 161 •

Recomendação 171 da DIT J:?'Ue trat3 doa "St!rviç:OA de Saúde no Traba

lho" •

DevI') rellSaltllr que o atraso na eonclu.lIâo do. tra

balhos se deveu .a fatores como consultal!l 4. d1veraos aeqrl'lentol!l por
~rte dits institu1çõcG 'ifUe 1ntegravllJl1 a Ccmissão: H'l'b l CNr e CII'l'I.

A COttliSllio concluiu "ela ratificação da ConvençÃo

e l!'pred1ta oue atlsa iniciativa por puta do Governo brasileiro tr,!

rã coma consecruencii3. as melhoria das cond.i,?õell de trabalho d.os tr!
balbadores.

Aproveito a op:lrtunidade para apresentar a V.Exc1a.

votos de sucesso na administração do" M1niztério do Trabalho.

AtcnciOllamentc,

~C1~
Coordenador d,a Comj ssão

Tripartite.

"RELATORIO DA cOlfissKo TRIPARTITE ru,ST.ITU1:DA PELA

PORI'ARIA MINISTERIAL N9 3.089 DE 21) DE MARÇO DE

1986 PAAA EXAMInAR '" CONVENÇÂO N9 161. E lmCOMEN

DAÇlO N9 171. DA DrT, CONCERNEt-l"'TE AOS. "SERVIÇOS

DE SAODB NO TBA11ALHO".

1 - PAkrICIPAN'reS:

ANTONIO ALVES DE SOUZA - Representante da SSMT/MTb

f1ARIA DE FÁTIMA CANT!DIO MOTA - Raprêscntnnte da CNI

ELP!VIO RIBEIRO DOS SANTOS - Representante. da. CNTI

2 - METODOLOGIA DOS TRABALHOS =

2.1. Diatribuição da Conv~nção 161 e da Recollle~dação 171 li OU,

CN'1'I ~ c ao" Orgãos Regionais do mb;

2.2. DiaCUss5.o do~ docu.me!'>toz a n!vel dO'Krb, da OI! e CNTll

2.3. Análise comparativa da Convenção @: da Rccomendl1ção frl!nt4

à legisla.ção bIas:l.leira sobre a matéria;

2 ..... Conclusõé'1'l;

2.5. Elaboração do relatório final.

3 - DISCUS~:

De ferroS' gl;ral, i:1 leg1~11lção brasileira que 'I;:rata

da Segurança, Higiene c Medicina do Trabalho (artigo 165 inciso IX

da Constituição Federal, CapItulo V, TIt).l10 II da CLT e PortBl'l.

3.214/78) já assegura a08 trabalhadores o direito 6e aer@lll ua1.5t:1

doa por Serviços "de Saúde no Trm,alho, t!ntro nóa: denOll!_doa de SeI.

viços Espec:l.alizados' em Engcnhüri'" de Sogurançll I::l. em 'Medicina do

Tr.:lbalho (CLT, Capítulo v, TItulo IX, Se'i"âo III, Artigo 162 e par.á

grafo único e Portaria 3.214/78, t~orma. Regulamentadora 4-NR. 4).

Dr:: acordo com a redação do artigo 162 da CLT,

empresas est:io obrigadt:ls a r.tanter os referidos serviços, cabl'mdo ao

Ministério <do Trabalho expedir normas sobre:

"a} classificação da:::: e-mprer;as segundo o .ú::nero de empregados

e a natureza do::: riscos ~de SUi;l.S atividades:

b) o número mlnirno de profissionais especlali:zados .exigido de

cada empresa l sêgundo oj grupo ~m que ~a ol.:tssifiquo, na

forma da a].inea anterior;

c) a qualrfn:lI.ção exigido. pura os profissionais em qUE:5t.ãO e

o seu 1:egirn~ dê trllbalho;

d) as demais caract.ed.sticaz e atribuições dos serviço5 espe

cializados em srtgurança e em medicIna do trei,balho l nas em

presas" •

CONVENÇ11.0 161

PARTE I - PRINClpIOS DE VMA POLIT.ICA N1\.CIO~AL

ArtigO 1

A legislação brasi1elra já obriga a e!!lpresa. a Jnnn

ter Serviço Espacial!zado em Sequrançi::l. ~ Medicina do ·TroIntlho - -:lt:

Uqo 162 0::1;:0. .CL'f: e NR 4 da Portaria 3. 2~V78 - 'com as mesmas !~ções

eSlJencialntente preventivas e encarreg-ados de assessorar o e!l'.p.r.egt1àor

e os trabaThadores nos: assuntos estabelecidos pela Convenção 16L

o governo Federal t1inda não tinha U!ll", poHticJ. à~

fin:f.da p~ra. a prnt~ç5:o da .M,üde do trabnlhador. O.!l programas el"i.'tn elQ.

1:lorados mais em função dos dir1gcnt"'!1 do M'l'b, do que levand.o ':t1, '?'011

sideração ~$ neceGGida~cc e a cpini5.o dos trabalhadores e dos empt"~..
gadores:. 'l'T6-~o",je.rnõ da Nova República essa realidade está f.1OdIt!ca,!!

do, embora a preocupação sobre o assunto ainda e!>teja restrita

área da ~1inistêr:l"o do Trabalho qU~ €!]tü articulando ccom oui;r.os f.1i

nistêXios para que se tenha, de fúto, uma polS:tlca voltada pare "
setor.

A ComiJl:são sUg'êt.'e a criaç~o de Cornüwão Trip.'J.J:'

tltc e paritãria para ~tendcr Q,.Q que. est.abelecê o "I.lt:'tigo 2. do. con
venção 161 com o objetivo de participar do pl.mejarr.-:m"to, ücompanha:!:

li. eiecução e avaliar os resultados de unta poli tica nacional de 8Q1!
de dos trabalhado:'Ccs.

A legislação brasileira contempla. parelalIDGJTte Q

o di.sposto no artigo 3 da Convenção 161. O atendimento global do

dlspoato neiõ:te artigo demandará um Qsforço conjunto dos Ministúri08

da Tr~.ilI.lhoJ da Saúde. e da Pre.vidência no sentida de ~e bU/;car: f\J:!'

maB a,ltcrnativas de universalização da cobcJ:tura doa t.:crvlgo~ da

a.údo no trabalho.

Para. univêraalizar t:J l1tcnd1m~nt:o. a C0Ill18são pro-

~t
- titililaçio da rede de saúde CQt1 introdução de atividades vol~,

'i; ~;:r.1 ,~- ,'\ '. ',1~"1 .-':~'1 ~'~~':-:~ H:'''lf:..:.,,,,r"r ">:·~·-':!t·"J,ô,,::,<"l <>.1:<l'iid-'~"F,r,(:'":' .:.2':\

trabalhador, visilância dos a.mhi~n't:-Qs dê trabalho e 3uper"i~
s50 dos serviços especializados das empr~sag:

- que o MTb. valen~o-$e do que estaÇelece o artigo 159 da CLT~

celebre convênio r.an o INAMPS e com as Secre~arias Estaduais e

Ml1nic:i.pai.s àe Saúde buscando a 1J.nivergaliozação da cobertura

n"à' ároa de saúda. do trabn1hildox.

1\ at.ual orientação do governo da Nova Repú!:.11cfi

d~ governar atendendo os interes!H,~l'I da sociedade permite o atendi"

monto ao dispOl'lto neste artigo, ~!lI conformidade com a legislação si[!.

dical b:!':asilQira.

PAm'E' Ir: ''': FUNÇÕES

Os serviços especializados em seguranç''-t e medic,!

na do trabalho determinados pela legisla'"i~o brasileira exercem

funções prescritas neste art.igo.

PAM'E :tII - ORGANIZAÇÃO

Artigo 6

"Já adotado, no Draail, por via legislativa.

1 - J'á previsto na legislação brazileira· (Po.rt~~

ria 3.2:14/78, NR 4).

2 - No Bragll, os se:r.vlçoa de saúde, nel tré'balJw

z5.o organiz",dos pela0 enpr:e~<J,s gt:andcs a M

dias, podendo as menores e as rn1cro-E!.'IIpresft!!

organizarem ,servigos cct.1un!/:. Os servj"ço~ of!

ciais d~ 3aúde ainda n5.o introduzira,.,.. ~tivi

dados de saúde da tr~"lhador na :I"cdc do ::>.:'12
de. ma.s o HTb estiá buscando esta alternati
va junto aos MinlsHb:los da Saúde e da Prl':'.~,!

d~ncia'Soci.al.

A legislação brasileira não detenrtina mas perrtl=

te que medicina de grupo preste assisi:ência ao..,; f;rabalhadore~ r.e,ll,li=
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:.':,\1;j? C:i::'I:1QD mi1:é:!:i.cos r.6missiona1s, peX:i.ôdicos a dcmicl::ionais, i:.~m C.,9

8tE,nda (lOS; t.r€1Jalhar1ares acié/i!ntfl.60r;: ou portadore", õe dOl'lnç<Js [")72.

f:ir:sion-tl.:!.s.

il. eQ~i:J~5o rceof'1cnda. que o governo ;;;r.dote uma '/;'2
lit.!ca P[!i:u qUD toHos 08 t!.:Clbi':tlhadoros tenha.'II .assistência na 51'e,,. clt:

ecgurnil',~ (i tnedicin<:l do trb.bnlho, no'o permitindo o at.cndil"'ento co)'.

fim,;" lucrativo!;,

l. legislação E.rasilêíra prevê ü apli.caç50 do di!.

posto ncott:l ;,.rtigo.

,h 1!'";lg1.s1t:tção brasHelra cobre o iilspo!.lto nest9'

artigo. Só nao esta ocorrendo n~ prácica li integração dos . serviço.
especializados das empJ;~sas com 09 serviços da rede de sl1üd().

1\ legislaçfu:J bra'5il'?·h,ll não dii. Mnh\1Wl. g:rr.:;li::.i," ~'<-"\ ;-:!:<-,
fissiooais. dos serviç:;s e:;pec!;:>llzados.

l'~ Corni!'JG'5o entende que há necessidade ôe bUSCllr
mEcanismo p<".l.:t'i:l ga:retnt1r " independência profissional ll~integrnn

tes dOB serviço~ de saúde no trabalho, seja atraves de legislação,

de: fiscalh:nç5.o I.ltde rigorostl ou através do cm"olvim~_nto sindical

(empregados o err,pregador) por bcasião da, admissão e da demi!]são dêG
int.egrantoo dos tJcrviços cnpec1l:l.11:!:a.dCE:.

,n l~ginl~çio hrar:'U~:l.ra (l>ortad~ 3.'11J}"': "
,~ ." ~,'" ~."; ~ ,,~,~, !' :'4;'3 1; _~: :"'(~ '" (i - ·,1 <' ~"_ ..-.-!: 1.

lJcrviços especiali:!:ados. Não integram a eguipe os higienistas, 09

pnicõlogos c ~zt;istcnt.es sociais quo tllmbém t;ão importantes na me.§.

ma.

fi. legislação jã cont~IDl?la o disposto neste aE

tigo.

'1\ legislaç:ão brasileira não cont.empla o direi

to do tri!lbalhador 4?.rn conhec~r o risco que seu trabaJho apresenta.,

nem exige que o empregador tenha esse dever.

A comissão sugere a inolusão deste direito

der;tl:; dever na legislação.

Artigo6 14 e 15

Os procedimentos previstos nestes artigos não

estão contemplados na nossa lê9'i&lação e essa ComillSiío tmtende qUl'!

há necessidade de se introduzi-los na mesma.

PAn'rE IV .. DISPOSIçõES GERAIS

A 1egish.ção brasileira define a Secretaria de

sêgurança e Medicina do TrablJ.lho do Ministério do Trabalho comO õ.f.
gão responsável pela $upervisão de todas as atividades relaci~na~

das com a área de segurança e medicina do trabalho (artigo 155 d~

CLT t Portaria 3.2J..4/78, NR 1).

Demais artigos

,j:) aol!oi'f.:,;l-:!or .513 C<U'i;oriô..tlea CO.'l'lpG'=entes v

êlQ ç,mp'>:G'JudoJ:: c ,:'0 pT.'ópr!c empregado;

ú) .i;'s~cglJ!'Qr que n vigilância médica 60 "Í:l';iilia

11:)~:(l,:-y D00 :=;cjD. l1t1.Hzada com :Uns disc't'irn,!,

rlc<cór:lOC c:::::'abolcecndo, !nclj,181vB, puni

ÇC3i:. !?'2):<J gl}.,::.n [>:'::ocef..\cr. c.e fOl:'Irln cantrâ~ia.

't'~ezC) itü;u não houvl.? tE'.!l'bém cc;::>J'1cnno ml"~~e

p!'or;onti:'. aprcm:mt::ldn poJ.~ ctn: Q nquc:ltl 8pl::CCen1;cG:l [-1-o1ú r,no c (1:l"l'! o

z - I'roposta do f.f.ili o a~ CjTii.'1

.:\) a, legislo:ção brasileira é!everã al:u::egUI:cU; ao

tE'~l:!lht.ó.or .:lcidQutaC1o ou port~dor cre t/.ol!ln

ç'a profim,dOlwl o din.:ii::o ch !'.:eabi:~italJão e

rc~duc'-!.ç50r eBttlbeleccndo que cabe B i'mIpr2,

Btl. onde c UV8nto ocorX(lU m:ctu" cora o. on~s

do. %cnbili.tnç5o 0'1 rccducaçfio ae cons'i=.a:l:ado

qt'-f~' 8U'ól ocorrência foi l)ÇIr descumpri.1nent.o

dM nO!.1'::Dn de cegu!:oogo e mcclicinB. da l:zllb,g,
lhe>_

xx - Proposta da CU!

d J~ !cg:!.~ltlçEo br~t1i!oi:co cl0VC!.'e. asc:egu.i:l>.}: na

~:t'E:balhc.do:t: acir.-kntwJ.o ou porta.dot: de Cioen

ço prof:l.ssionnl C direito ti 2C1Dbilltngno c
rÜ8{'BC"'Ç~O.

]::0: - PJ70PO(;t<"l consrmsual do grupo:

b) O 9úvcrno bl.'i1sileiro dev",z-& criar <:'5tfmulo9

p<tta o dôscnvolvimento de centros de ~·c2b1

litnçãoe r~:.&1::ação COffil..1nH.5:r.lo5 vinando .1.tea

d'?r o trl!b;::l.!l\adoJ; em locais Illõ'.is pró;!dmoo de

Eua residência.

Apón t!llltudo e discU~1l5.0 dt!. Conv~nção 161, e dI!

Recomendaçã.ó 171 a nlvel da CNTI, CNI e Governo e· considerando as

Ob!l(:jrvoçõCG e recomendações apresentadas, a Comissão lnstl'tUida ~

l~ Sr. Ministro do Trabalho conclui pela ratificação da Convenção no

Bro.sil, contribuindo pela melhoria da condição de vida do trabalha

dor.

.....,<.l-)j;-~C "'X~
~ DE F :tHA C1t!i'J.'IDfO !W'J.'1'I.

~~~FILHO
ík·~~L~

,.NTONIO ;ALVES DE SOUZA

CUNI'E1'~N<:'A '"N rERNAl'IUNAL l.>lôL 'I'Iv\llAJO

Nada li. comentar pois trata de

administrativos.

procedimentos

CONYEfoI10 SOBRf. LOS Sf.nVICIOS DESALUD
F.N EI. TRAnAJO

5 _ ANALISE DA llECOMENDJ\Ç1iO N9 171 da OlT.

A RCcomendação n9 171 completa a Convenção 161.

Em linheiS gerais, as proposições nela contidas j5. ciio llpliclJ.dlJ.lJ em

nosso pare merecendo i1penas alguns destaques que a seguir nprel"len

lamos:

S.l.~

Não houve consenso do grupo no que diz re9p~i

to ao sigilo do~ cxamen médicos de avaliação do es.t!!.do de saúde do

tr!lbaJhl'l.dor, tendo l\ CNI P~OPOgt:.o que o result.ado doa exam~~ foacem

fornecidos tambêm ao empregador ,e às autoridades competentes qua.nd.o

(Io1icitado5.

De8ta forma r foram as cequinteo 80 propos:!=as

apresentadas:
A ~egiçltl.ç;O bradleira deverá:

I - proposta do H'I'b e da CNTI;

~) hssegurar quo o resultado do. êxames médi

CO~ dos trabalhlldo:t'ê8 seja fornecido ~omcn

te ao trllbalhador t eó devendo !ler comunica

do n ter.ceir:oR mediante nutorilaçãp do trll

Í)nlhador:

Ir. - proposto. dll. ClU:

l:l) lu:ccgurlir que o ,l,t;r:t!lt:ndo dos ~ampg mfcli

co;"', l10n tXllb.nJ.hnclol:<'i!; ~e:ic fOl':'flCcido, quan-

~. Con(Cft:nl'iõt G~ncral de I:l OrI;:tllizaciim Inlcrn:lcional dei Tnlbajo:
C-l~m'''c:'!ll~ ~ll Oi,J."'chrn rl1r;"\ Conscjo d~ AtJminimadón de la Oficina ln~

~;r~~:~~~C~i~~,!r~~i~1~J ~~~~r~fa~d3 en clichu ciudad el7 dcjunio de 1995 en

Tcnil'lldCl en cU~nl.:l q~~ l.i ptCllccciõn dlJ loS" Irnb:lj:1dorcs concr.:1 J:J.$ ~n·(c~
m~d.:~~~. ~C'~n ~.~~.prl~rcSI?n:rks. y cO:llnl,los nccidcl1t;.> dei tt:Jbajo c,?nstituye
C~~il~dL~~~(a:; ",sltn:Jdl.ls:\ la OrgJllm.lCllJn Intem;JCIOnal d~1 TrJ.baJo pur:.11

RI."((\f"'~J1iJl) ILlS "I)m:"njo,~ y recíJn1cntJ:ldoncs imcrnadonlllc$ deI rr::lbrtjo

d~ ~~;~~~~~j~J~~:~.el~~~~I\~\{~~~:;~~~~;~~~lll s~~~c I~s ~~~~,~f~~nd~t=n:~di~l~~
dt:1 IJ;}U:lJo: IQS9~ ~I CCln\'~nio sohr~ lo, r\:pf~(U1:Il\l~S de li):> trahaj:Jdl,)ccs.
1971 •y cl Clllwemo 'I b Rceomclld;lCiún sohre SCgUriJdJ y s::duJ de lo:; IrJha.
~~~it'~!Õ':l'~1\~~/'~~I;I~~~;~':~cn los prindri05 de unn po1ilica lladonal Yde un.:!

~:l-pU~~ d~ b.lhcr d~,;idid\) lldoplar divcrs:ls propo,Sjcione~ rd':lli'o'l1s a lo!>
~~~·I~I~;'" ~j~ :id~U~ac~c~~n'fl~~.aj~? cues:tión qUI: con,<;tjIU}'~ ~ CIJOIrlO PlJlUO dd or-

D":l-lf'lI~s d.\: h:,h:r.dcddidv qUI:l dich::u: proposic:ione~ r~\·iSI.1n la fl)mlJ tl~
l!1l c:on\l'n1o UllCrn:lCIúIl:ll.

l.'!dopl;I:. con r~chh 'o'cinlíscis de junio dI!; mil no\"ecienlo~ ochcnta 'i cinco cl
f~\:~i~~~~n~rti~b~j~.Pl~l~;S(r ciL:1&3 como eI COllvenio sobre los !<ervidos

.'!nt(lI!a 1
f .. las dct:l\'tZ <lei l)f(:s:~t,} C(;rl'l!(~fji('i:

fi} h o;prc::iún ;'f.~r,"ici".1 ~~ !l::lltld Clt d trnhnjôt (l,h,iCn:lIli'lCllõ ~er...icios invC5-

~,~\;i~dt:~n:j!~~.C~~:~~j~~~~~~~t~ ~~'J~~~~~~~J~~~fg~'f~~,;:;~~~~~~~~~~
C~:
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. i) ~~~ :;~~f~I~~:~';:;:~~~S~~Cê(~~~~~e:l'~~:~~~d a~i~t:;i~l~~~~t~~~:
timn tn rel':lI:i~n con eI lUb:ljo;

ii) lil :ld:.lpl:lción eM lrab:ljo I 13s capacidades d~ los trabi'lj:'ldof/:$, n3bida
cucnl:J. do: SlJ eslildo de ~Iud fisica y mental:

b} 1:1 expr~i6n ueprc~:nlrlnte$ de Im tr:lb.:lj::ldClrJ:s l:ll 1.;1 =mpl':~~ J~.~;"I\a ti

~~:J.~~~ci~~~í~anocldascomo lales Cll ,;nud d~ I:i lcti~l:lción n li..: la p~.ic.

Aníw!o 2'
!"- I~ lu:td~ las êondjdonc~ y la pr,h::ica 1l::lC'icm:1lt:s y Clt c\m~llh;l o.:tllllas Clr

C~!ilzn':loncs d.:. cmpll!adores y d..: trJ.bajJd"'f~S m:\s r~pr.:".:nl.\th·.\s. CU:llHI0
C;(1SI:m•.(~() MI~mbro d.:berú (t'fIllUt.Jr, apl:c:lr y rc:,:xl1l\lirnr pr.:ri'ldkamclll':
una polllle;). nllCIDIli1I, cohcn:nle sobre servidos de 5:lluu .:n cl lrobojo.

I .Artlr:ulo :1
I. Todo Mic~lhro:te c"mpmOlct~ ô'I c...tabkc~r pr~""lc~h'aIllO:IlIO: sO:I"icim; do:

~~:~~ 1~~C~\~~~~ã~ ~~r~~~~:a~i~:1~·d~J~~~~~~:~;~~.I~:~I~:jJ~.: ~~l :;~~:~~ ~~I~I!~~~
VJdad ,:cCl(llIlIlICa y o:n todas las llmpl'CS:.IS. Lu.': oJl~pol>io:joncs :.IJ.lpt.h..lM lkbc.
~~~~r~:.dt."Cuodas'I apropind.lls a los nestas e5pcciricas que prcv:ll~cn cn 1<1$

2., CU<lndo no puedao eslUblecerse ir'lmcdi:llDmente s.:rvid,,;; Ih:: salud co cl
lt:ab::lJo p:ua tod<'ls t'l$. e!,lpresas. lodo Mil:mbro inlcrl:sado dch.-r.l ... I:ahof:lr
P.l:lUCS p:ml «:1 eSlahlcclnucnto de 1:11cs: ~cr\'kh.l~, cO c('t\:tulw e.lll IJ~ tlr~:mil.ól.
C:lon~ de clfIplcodorcs 'i de trnb:!jaJofl:s mis repr~s.ent:l,ti'..a:;. <:uar.dC\ t1\l$tnn.

. 3•.Tnt!0 Mkmhro jnl~rc,Ç:ld~tchcr.1indicar. en 1;1 prirn.:ra mCn'lMia whrt
la ~phe;JeIÚn dI:! C(ln\'cmo ql.lC somo:l:l ...n "irlud l.kl :trllculo :!1 tle b Consti.

~~dl~d~~~~~::li~~d1~~~ :i\~~~~t~Ol~J~~~rI~:~:1~r:[:uf~~~e~.~~~~~: e~;J~~
monas uhen~ todo proóreso rcnli~ado en su ô1plicnción.

....1C1'[(}.f

in aUloritlad. eampel~nl~ debt:td cOJlsultar a bs org:miz:ll:i"nc> Je CIi1pfo,:u.
d?fe5}' de nab<lJJ.darc=s mft! r.:prc,;wl:lIiwIS. cuando eXi!íl::m. ;lccr'ca, de 1;::0 lU,,:.
~g~~e~i~. c, precISO :tdoptor pun dar efc:clo a bs di~po~ido~..:s dd pr":~cme

PARTI! n. FUNCJON[;$

A";Clllo 5

Sin p.:.~uicio.t.Ie IA n.'Spomnbilid;ld de c;Jd:l tmpl<:.ldor re!ip~cto.Jc la 'li.3tud

~~U;l~~ q~~ r;s!I';:~~~j~~~~~~~~r~c:{~~~:l~~ ~f~~i~ ~~I~~I~J ):~~~~:j~~J~li~i
Ir~b3Jo. los :iCrvJI:IOS de slllud c:n d lrabajo dcbt:'ran usc"'urar las fum;ione~ si·
~I~dl~n~eI~~~j~~t.~uadasy ",propiod:u o. Ias riesgosde t3. empresa p:ua la

ti) :~;~~i~~:t~~~b~~~Uluaci6n de l.:ls rie.~g(ls que puedao afecI3r ala salud en cl

b) \'iJibnei!, de los. fllclorcs dei medio ambien1e d~ lf<lhajo y de' Ja.<: prjr:li(:I~

:1~bJ~~~U;3~~~i~~~. ~~~~~~~J: :~ll~:l~~;~~O~~c~~~~~r~:i:lj~f~~mâ~J~~
seJin proporlõlon<ldas pnr d cmpleador;

t) .:t=~~:~~:i:;:r~~n~:l~rj~~~~.6~Zr~a'~J:~~~~~~'~,d:~;J~:;;I~i~:f~u~de~
• CSIõl.l.!o d~ 1:1 maquinar;;!. y dt: lus t:quipos YslJbre In~ sllblolnncills ulilit.:/l1ns

cn e1 l.....bajo;
i) plli1icipaçi6n, ~n el deurrollo de prl):l'3.m:lql3ra ti mcjor.1micnlo de 1;1$

prátlic3lO d~ Irabajo. osl comu tn lalO prucb:l); )' la t'r'.:Ilulldón de. nut:.\·os
cqui~ tn n:I:I1:iôn con 1;.1 $3Iud:

wJ ~ôlndento cn m;:l1cr~:t de ,;alud ..d~ scguridJd y dé higitm: cn cl trllblljo y
~f:ft~13. asl eomo cn m:l.leria ~é ~quipos de protecci6n indi\'idual y

J) ~&i'::Jnclp de la s::Ilud de los tr::lb;Jja~oreJ en rt1:tciôn con tI Irllb3jo;
.11 fomento de 13. :td;spl:tci6n dei IrabJ.jo I 105 trabaj;l(lore~: •
li} JSi5ttnci:a en pro de 1:1 :ldopción de l1l~djd;l5 de rch:lbilitnción profcsion:ll:
IJ CoIabo~n: ct\ 11 difusi6.n de inforll\:l.d.oMs, tf.lla formL\ción 'J educ.\dól\

ta m;ucrill de I~hld e hiticric en tI Irnb3jo y de crgonomln;
JJ or""Uli7.o1Cíón de 1()5 primero5 :luxilios y de la att:nción de "rr.enci:l;
t) ~articlp:ICi6ncn el an!IiIÍl de los accidentt.:S dellrab:üo y de 'Ias c:nfmne--

dades proresiOll:d~. '."

Pau lU. O';OAHIZAClón'

Ar/leulo 6
Põlra el cs:13.blccir:niento de semeio, de salud cn cltrab:ajo deber.\n .dôp"

tarsc di.~~id(loes: '
.) pOr via Sctisl3.liv~:

b) C'Ja~:~:~~'"J~v;OJo~'otros acuerdo.s enlre los emple:dorea 'fIos trila

e) de ~Jquier olr.:l maneta que acucrde 1:1 aUlorídad compCte~le, pr~via con
~:~1n~~~~~3~;:.ni7..adont$ repre~enlalh'íls de emplea.dores y de Irnb::tja-

A.rlÍcufo7

I. Los $e(Vicios de sahid en elllllb:ljo pu~dcn organizanc, scgún los C:I50l,
c:omo,lI:rvicios purll una sola empresa Ocomo servícios eontuncs a \larias em·
puw.

2. De eonformidad eM las con~lidones y la pr.kliC3 nacionales, los SCIVÍoo
cios de s;J.lud erl eI trablljo ppdrân ot'.;anil:lrSe por: .
c) l::ts emprtsaS o 'r.s i,I'\lPOS de t:mplt~nS interesll.d:'ls~

b) los: poderes público:; o lo~ $crQicio~ oficiales:
1:) las instiluciones de s~iuridad social; _
ri) cullquicr olIO OI&3nismo habililado por la 3.utoridôl.d .c:ompCltnte;
~) una combiJHlc:i6n dccualquitrn de I~s fórmulas lllllerjore~,

ArtíClJ/o8

EI emplcador. lns tr;lb:'ljador~s )"SUS represcntantes, cuando elCiSl/lll, debc·

~gnC~~%);:pJ:~:~~d~ I~s.l;e~~t'~f~~j~~ s~lud~~~dcl$ t~~~~J~~Ss.~blr~ ~;:t~;
equit1li\·l!.

PA)tlli IV. COMD1CIONE5 DIl FUNC10"'A:.tII.H'iTO

Arr/clI/[l9
I. o.: cOJlrmmid;ld eun la I~gi~bción 'J ti "r.ktica n:ldon,jl~s. 1(\1> ~ervio:io~

de x.11m! r:n ell(:lh:ljfJ d~herliln 5o.:r mllllitli~ÓpJmarin~. La c\)llIp,hkióll Jd pa·
~tlllôlt dchl1l'il ~t:r d~'lcrmillad .. 1.'11 rUIlt:illll de b íllJul11 de J:b wr~.I:'> qlJc JcllJlt
ejecul:J:r-SC.

2. Los scrvicios dI: riõl\l1Ô ('11 clu..bujo llcheTán cúmplir .sus funcione:s en c('}
opcraci611 c~HlIDji dcm:ls st.:rvki('l~ tlc la Cll1IHC~:l.

3. De conformid:ld con 1<.1 Iegisladôn y '1::1 pr?lctí;::J n:'lcjon;lb, cld-, ...dl1 10'"
mllr.~e nlcrJidm; p:lra t;ururltiZtlr la adccuada ~imrewd6n v comdil\;ttiôn .;nuc
Im; l'er...lçlo5 de salud tn c!lr<llwjo y. CU:lIlUfl 3!<i ct1lWcng:l. t:(m ColrOc. 5~ryit:los
Involucfõ!doói t:n.:l otortamiCfilo d~.IJ::; pr~!ot;,ll:ioll~S rc:!ali\'.IS a la .'mluJ.
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Arrfcu/a 10

ind~~~d~~ci~l ~~ef~i~~~l~~~~~~o:~~~~~l!~~~r :~I~je~~~rd~i:lrL~ ~~'~~~ ~~;r~~j~:
durés 'Y d~ ~1Ii;; represenl.anlc.s, CU<lndo c:ti.~I.:tn, Clt rd;tci~o ConJas funcil~nls es·
tipulws e.n Gl il.rtie.uto 5.

ArtíC/lI(J/J

Lil.llUlorit.lad competenle dt:b~{!1 dclcrmill:l.t /;ls r:ali(icadones qve St: cxijan
dd persol'la\ que 1m)':! ~c prc!iw( sCfyici()~ de s:\luo co c\lrJbajo, sq;,ün la lndolc
de 1:1$ rUUdOllCS qUI: dcbõi dt:'seil1pdiar 'i ..Jc't:OIl(OClllllhld t:on lu h~~I~lJ,;i6n y la
práclica nacionales. •

/ir,rCllln ]2

LIUjgil:lOci:l. de la s<llud de: tos trllh:Ji:ll.!or~:; co re1.:lci6n CCln tI tr::n:ljo no
deber5. significar P:Ull. dlos ninzuna perdida de ingrcsos, d<:bo:r.3. ser gratuita y,
en la medida d.:: lo posibh;realiz:me.dur,1ntel:15 horas de [cabajo. •

Ar,l"ulaIJ
Toüolllos 1f:lb:tj:ulcrC$ dcbc;~n ser iMormndos tl~ los rill:ltos p:lf:ll:lo Rlutl

que entrl1ib 5U trub:ljo.

ArtlcltlQ]4

El emple.1dor y los trnb:lj.,-dol'e:: d~bt:rân inform:lr a ID;; s<:r\'iciM de s·:I1ud
cn cllr;lb:lj\) d~ lodo f.1ctor cOllocido y c.Ic IOtlo factor $o>pct:bo~o dei n1eJio
lntbiente de uabajoqlfc pücd:l. efectAr a 1ra s.uud d" los Ir:lb,lj:lJor~;;.

A,,;cu/olS

los ler\'icios de ctlud cn eilruh:ljo debtrm .ser inrorm;ldos d.: 10$ CJSOS de
enrermedad cntre los tr:lb15jadores y do: 135 aus~ncia.s dei trabJjo flor rJ.2C1nO::i cl~
SDlud, a fin de podl.':r ídclltifio.:ar cU3lquh:r rcl;jcj,)n clllre [;IS C:lU:.J,~ dI.: ~nfer·

r~~i~ ~~~r~b~~~LcÀ ~~~~~~SrtJ~~ Ide~~~dc~~~f~re~f~~~~~~I~r;j:;\~~:
'Vicias dt: s3lud tn e.1 trab;ljc que verifique 1:l1scauloa.... de 1;1 ::l.us(ncl:.l de! u;lh::l.jo•

ArHcu/() 16

Un3 \'ct esluhlcl.!ÍdM 10$ licrvicio.o; d~ salud co t:l IrabJio. l:llegid:lciól'l na
don:l! ddll:ni dClil:n;\r la i\uhuitt.,d tl ;I\llllriJ:lth::o cIlI:Jri;!ltlas tIe sllpcr..i~ar sU
rundomul1lt:ntu y dI.: ascsorarlos.

ArrtcullJ17

Las QlitiC>ltilJlll:S rtlrm:1!cs d~I'~~c~ntc Convenio ~rlin cllnlunkadn. par.
lU rC$istro. :lI Dirl.'Ctor üent:r.d dc la Oficina InternJ.cion:z1 dd Traoojo.

. ~rf{(,/lloJ8 .

I. 1!s.1I: Com'cnio ohli~3rá CU1Íl"l.U1ll:ntl:' a aquelfol> Miclllbros dt: 1<'1 Or~nj ..
laoCi6n'lnh:!m~cional dd T,abajo (:LlY;U; ro.tiricu.ci.ot1'::i hay~ r<:gislr3.do el DLrce·
torGent!lrnJ.

2. Entr~ri co "igor dttCc rlll:M:s rJc~(lués de la r~dl:1 l.'n qu!:' lalO ralifiC<lciones
de dos Miembrolí h3~<ln sido registraull5 por e1 Dirçctor Ú~ller:ll.

. 3.~~ dicho mOnlcn(Iol, este. COIl\'t:oio enlri1rá en \'igClr, p:lr:l ctldn Milllll"
bro.. doce m~s despuc$ de 1:1 recha en que baya sitlo rtgislf3d:l su radric;\ción.

Arlll'lllo}~

I. Todo Miemhro qUJ: h:lY:l nuilkado cste Com'cnio podrâ d~nul'lci:lflo 1113
expir:lt..ifln de un pcrlooo dt: di~z ui\ClS, :\ p:lrIir d~ la f~c:/1;l co quo n' h>lya

~~~:~i:~~~;l~eC,; t\1~~fnl~t~~\~~~~ci~~riirj~r~~I~~j~t.~J:I1~n~f:i~~~~~~
.aId efttlO h:JS13 un nllo después de lu rc~b:t en que~ hólya regim:ldo.

2.. Te...!.) MÍl:mblO que ~:ly::a r:J.lifkado t~IC Con"cnio y que. ~n d plalO de
u'n:at'tU cJ(:>l'Ju~S clt 14 e:xpir::l1:h~n d~l pcriodo de Jict unos mendonado a:n c1 p!l.
mro pn.wJcnlc. no h:um uso til:! d~r,"'(.'llodc d~llunciu previsto ell":lõl~ nrlfeulo

~:i~:u:~~lf~~ctIc~:~~oi~ ~I~\~~~ir~:~ ~~~daa~:i~~d~O dSí~~v~.P:
_~prt\isl:l$tn.Cllclrttculo .

A";nJ,,,10

I. EI OirecrorG1:neml ck f:J. Orw:inn Jnlcrn::adrtn::al dd '·r-.ih:Vn Ilnlificar,j n
I~b. "!ic:OIbfos: de: b Or&:l~izal."iõn Iniel'ft.:lcion:l.l d~1 Tr;Jbujo el rc~islro deCU3nUS r.tllrM,.";k."I~lnes. dccJ::al"3Clones ydenuncw le c:omuniqu~n 101 MtcmbrM
de l::a ~njudõn.

2. ,AI DC'.drícar n los Mi.:mbr('l~ de la Organíz..lci6n ~I (c:$"lr\l de la segund:l

~~~ii~l~b:~idCS~O;:~~i~clg~~b~ií~~~~h~:~~~~ ~~~;:: ~~ ~~~~;
d prcJente Con\·cnio.

ArticuleJ!
EI Dir«tOf Gen(rnl de li Oficina lnt~rnJc:i()n:ll dd T...~b<lj() comunicnrá 11\

~1l:~~n~í~r~~~h: ~2C~~i~ g~~~:~; l~: ~I;;:~~e~~U~rJ~~ou~~inCfu~:
~i2n c!-'nlpll!t3 n~hrl.': tooas las r;uifiC1JcioDõ.:. d,:d~r ... .:iô:l':; y :lefas d.: de.
~"'1"que ha~a n..,%l~\I~do de :tcucrúo cem los D.rticu!os p'tX.;ut:ntc.s. •

Artículo 22

C:ld.:l \'a que lo alime nece.sonQ. d C"JlsQ.o de AJllIjni~lr'ld~D de l::a Ofi.
dn2, Ipll:~13cibnal deLTmbôljo pr~.~,~nf;Ir!t :l !:l C~ifr~rcnda ulla U1emori:::J ~otlrc
la apticõlclt.Ín dd ton\'cnio, y con~idcrará 1,1 cC'I1\'cnknda dc ínl:luir cn eI orden
dei díll de la Confer.:ncia 1:1 cueSlión de !Ou rc\'isi6t1 total o parci:lI.

AnicJlla]j

I. ~n. caso de que Ia.ConferellCil'l nJoplc uo nuevQ C'oR\'cnio que impliquc ..
una r.:\'1$16n lOt31 o p:trclul dei presente. y :\ menos que el nUCVQ con\'cnio con.
ItDP dj~po3icionescn cóntrario:

D) ~~~V~â~~~~Ci~~~~~~~ttmj;~~~e~~~~'~~i~~'~~~~~,~~:~l~~~dr~l~~~i~i:~~
c:ooE::nirJ:lS c,n el articulo 19, siempre que eI olJe~'o conv.:nio rcvi~~)r h:lY;l
entrado cn "'Igor:

b) :e~~~I~o~~~~i~~~n~~:J~~~~:r~bi~r~~S:fae~a~m~~cft~;~~i10~~\~i;;;b~~~~e-
2. Este Con...cnio continuará ~ll vigor co lodo 'a~o. CO:lU r~lrmJ. yeomcnido

ae1~:lIc.s, P:ltll Jo~ Miembros que lo hayan ralific:J:do y no radfiqucn d con\'cnio
rCVlsor.

ArrfcllflJ:U

.Ulé';::f~~siones in,,lCiS y fr:mc~D. dclle:cto de es~e Con\'el'tio SOD igu.1lmenle.
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RECOMENDACIOi'< so:mÉ LOS SERVICIOS DE S.·\WD
EN EL 1"lt-\BA,JO

La C(lnfcrcncia General dt: b Org:\ni7,ad&n !m.:rn;lcionaJ dd Trah;l.j'o;

C~):,.\'~'c~~d.t ':t\ Gi~\ehr~l pN d Cmw)o tle ,'\umiui"tr,,-ciôn de 1.:1. Ofióna tn~

ternlll.:Ío:l;;!lki Trah;tjo. y ~Qngr..:g\lJa cn dJcha ciudad d 7 d":JUI~:O d~ 1'J~5 t:1\
su :iepill:lgé:-.in1;l pri!l1~nt r~tIl1i(~n;

Tcni.~l',dú cn cucn.'/..t que t~\ pmtc;:ci.:'n Je In... tr::\t~:tj:'.tImt:; Cl~';1~.r:l h..; enfcr-

:nt~cl~::I~~;~~~:~:~~ I~'~i~~~~~:~~)~~::~t=ti F~~~ i~':~~i~:~; f~~1~~~;~~r.~t'J~!i S;~:~~~J:~~~~t~;.~
Constitucl0n;

R~cordaniJo los con'/enio!> y n:cúmend;u:ion::~ intcrnJciollJ.ks dd (r-~b:0o
én b matr:l'b, y t:n c~,pC:l."bJ 1.1 R~r.:ümCltJ;\I:ión ~ohre b prvlf;;,;t.:iZ11l tIl: b ~;.;:ud
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dt: IllS lr:~b;lj;Hj(ln:~. 1%3; la Rl.'I.:Oll1C'nU,L:.:lÔ:l sohro: bs scõvkiv$ de mcuI":il1:'"

jifliH~I~;:i1~:(t?:}1~J:.~~~jif{~i~~f.~f~~~{{~:~[!~tit~t~~fY~~:tl~
ni:araclón de la ülkin:\ 111lcJ:n;1I.:i\1l1.11 dd Tr:.1b:ljo:

I1t.,,;"pul:S Ú~ hab~'r lJ<.:cillh.!o :ldop:,1f Ji\"l:r:;:t~ pf(lp~~~il,:i ..):~ ...s r...<l;\{iv;\~ :l h)~
SCf\'kim, ~k :;;tj\ld 1..:11 d u.:b:ljn. (,'ucl<ti\'n que t:nn~I;luyC \"'1 \,:'U:lf(l.1 ptmlO tklllr
dcn ti..:! Ji'l de b rCllnj~'Il. y

lJc~rue~ d... h,lhcr t!cdJidu l:~'" d=I.,I'.IS proru"jt.:iorr~-s rC\·j~t;.m J;.t rQr:n:l t!.:
~;~b:~jl~~li9~~15~adbll que: c\1mpkLt.: c1 C\l1!\'cl~i(,) sobre 10s st:n·i<.:ith Jc s:,dud "::11 d

adopta. COl1 €cch:\.vcimiscis de junio dt: lllii M\'c:dcn!t):> ochcnta y cinco, 1.1
prescJH:: RI.'i..'ol11cnd:ldó:t. qtl~ p~ldriÍ Sl'r citada como la R~O:~1mt:l1(bóÓ1I solm:
lo,.; s.:n'ieio.i ue snluu ~n d tíJbajo, 1985:

I. PIlISCU'IOS DE USA pOlJl'lCA NACIO:-!AL

1. De conCormi&Hi eon las condiciones y la pr~clic:t Il.::lç;onak~ y en con~

suha con I:\s org:lllizadoncs cc cmple~\I,lorcsJ de lrab:ljl.lOOres m:1s r.:pr~sema~
livas, cuando exist::tn. todo Mh:mbro dcbena formel",r, ~plicar y ,e:,:x:lmil:llT
pcriÓLEcunlCnle una política lHl;:\onl.lll'uhcrcrae !'obre :.cnidos de SJh:d ell cl
trab:tio. inc1uLi(l,; lll;' pril1l.:ipios gt:n.:ruh.::; do.:: 5U:: (unL'illl1t:s, dt :>l; org(.lIil~ld0:1
y de su fUIl~io!l:lllil":lllO.

2. I) Tud(l ~\iliembro Ikhcl"Ía e::l:lhlt.:c.::r prt)i.!fe~;i\·:1I1Il·llte s".r...id~'," de s:tllld
Cl': ellrah:ljo par:l 10~lu) hlS tf;lI);lj;IJl,)r~·s. induídos lo~ dd scchlr publiw)' J..1S
mi':l1lh((J~ dI! lil:'> cl.luperali\'a~ de prUl!u:cit'l!\. t:ll (()d.ts IJs f:Im.IS d..: :J(.·li\id:Hj
ceonúJ\lic:t y t:1l lol!J:i b~ emp~·e:i:I~. Lns dbp0~içjout:s ;~l.lorl~ld;l'i (h:bcri:m Sl.'r
:tdccu;l(l:ll'i y ::prnpiad:1s a los ricsgos específico::; pllra In snlud que prcvJkc';n
~It la~ clllrr':s:l~. . .• .

2) En la medida c:n qu.: cllo !>eu nccc~mriCl)' pr:'lctican1~nt~T~alizahlc. tlc:~
ht.:rí,,!\ :IJâpl;lf:O': l:lIl1\Jicn di~posicitlnc:i P:H:l fôlcilitaf a los lrabajatlorr.:s inrJc~

pelidJl.':1t":3 una pwt...cción nh:'tlof.t1 :1 101 prl:\'ista t:Jl eI Con\'Uoill !'obrc los scr~
.... icio:; l.h: ~;.Hud t:J1 cI trubnjo. 1985. y en 1:1 pre~cl1lc Rccorncnd:lción.

11. FUSCIO~E$

m~n~~ L:r:~.::nn~~~~. d~ los scrvici?~ d~ salud cn el trabajo dcbcría ser csencial-

4. Lo~ servidos de salud Clt d trabaja cJchcrlan estableccr un pro;rDma de
actividudc!'i aJapt:ldo a 1:1 cmpre:)3 o :f.J:lS o,,1mprcsas a las que sirv~n. pril1eipal~

llll:ntc: cn fum:iãn de los ricsgiJS pr,?fc.'íibn:.llc$ que sc pn:scnlan en los lugarl:S, de
trabóljo y d.: los pmbl.:mrl:'> ..:sp~cifIC05 qut: so:: plal'1.tenn .zn las rcsp~ctiv.o.s rafins
de activiJad ~con6mica.

A.. VlOlLAXCIA DEL MEI>IO AMDIENTr: DE TRA!J,\JO

S. I} Lu \'igílt1l\ci;~ dd medio í1mNcnte tle Ir~lbajo dcbcria comprcnder;
a) la klcntificación 'j cV:1luación clt: los faclor..:s dei mcdio ambiente d.:: trabnjo

qtll.' pllc:d;:n ,11I:cl;lr ti )a '!';dud de )(1$ 1mb:tjat!on:s;
b) lllc"llllladóll li" I.I~ ,olldidones de hi:!icnc de lr..lbajo·y óe los Cnclllrcs d~'ln

oq~al1ila,,;iún dc1lrabajo quc pucuan eng-enc.Jrar ricsgos'para la salud d~ los
lr<.lb.lj::JJrcs;

C) lu. c\'alu:lciôn d~ los nl.:dios de protccdón colt=etiva e individual;
J) la ~'·alll.H:iôll. cuanJt} sca npropiado, de lo cxposidón de 10$ Irnb:lj3dores ti.

I.,s 3gclHe... nocivo>;. m~djJntc métodlls de control vftlidos y gcneralmcnte
ac:t:ptad<l:';

e} lu vcrifi':.l.;iolt de lo!; ~istem:1S: de contrai d~stin;ldo$ n elimin.'lT o rcducir 1.:\
.::(po~ici.Jl\.

2.1 Dicha vig,i1:lnda deht:ria tlevane a cabo cn tela.:iôn eon tos dcinás ser
vicios t~(,!"ic,)s de la empresa y con 1:1 cooperación dI: los ·trabajadtlres Intere
Snl.h15 y de: ~us repre:iCntaOl~S cnla emprc~ao dei comité d~ scguridad e higiene,
cUMdo cxhlan. . .

o. 1) De eonfurn:id3d COR lait:gi:>lación yIn práclica nacionalc$. los tlalos .
n:sUh:lílle.l dt= la vigilul'I.cia dt:llue:.lr J(: tmb:ljo deberi:ut cOll.<;i::;nj,r~c en forma
apf()piada y mantel\~rSe 11 di~posTción d~1 ~mprtador. de 10;;; tr:lbaJ:ldoriC$ y de
IUS repn::scl1ttll'l.tc:õ cn la empresa o dei comité de !>eguridad e higi~nc. cuanda
exi~tan. •

2) Tales datos deberÍim 1IIili7...'lrSe respetando:ou c.:trúcter confidencial. y so
lamcnk p:\nl (lricnlnr y dar asesoralllíl.!nto Jcoerc:I ue las medidas destitla~las .o.
me.h'rM d ml:~li\l ambi":l1tc ~lc lrab.ljo 'j hI :;alLH.J Y~CguriL1;ld lll; los tr:lb;\ja
(h'l":~ ••

:n L.: ;lUtl.lrid.I.\ ctllllll.:lel1\e \b=b~rb tClll:r :ICCCSO a e~:('s d.IIIl:>. lu'> cllales

~\~~;~r~J~ld:~ij'e~~I'~I~::J~:~ J~ i~~:,;jr~baJ~I~I~~~~I~. ~~ ~~~I~~~~~~~e~t~~~~~r~~ l:r~~:l~
prl.":>n o dto!! c,)mit~ UI: scguridaJ, e hi(;i~n!,l. $i los hubien:.

7. Lo. vigil.:nçLI deI OlI.'~ljo :nuhi~lItc de lrahajo l.k·:)crí;l. Cl'nlrrcndcr 1.1:' vi
511u:> dei p~rl';{lI1JI ue :;.;rvil,,'illS de :>;llml 1:11'..:1 t[;lDa.ltJ qUI! se:::1 ne~c;o.lri:l::l para
~x:lmjltar lo~ l"achlrC$ de! media :lmhil.!nlC de tr'lh:ljo l;U.~L'~ptibk·~ ue af~CI~lr:l f:l
5:11ud ~e !{,,S·trar-aj:ldll.rcs, U~;1 s:duhriJ:ld rld nlcuil, i.llllhiL'ntc de trah.ljll)' a bs
condkh,nc;; ti·: trahilJo. .

8. 1.(J:; ~~rvicin:-; ti..: 3:1luc! cn ~I 1mbajo dcherian:
ll) ~f':ctU:lf. cuando seJ nt:I."~:iario. la vi;;ibnci.\ de In cxpo:o.iciCln d~ los lraba

j;l.Jorcs a riL'~go.~ -:speci:ll~s p:lra b snlud;
b) ~llpe["\·i:o.:Ir la~ in~l:tl.lt:imlL'S !"Initarl.l" y Otr;1S in:-.tal:lcioncs PUL':>!;,!:; a di,!;

po~ió\~:l de li'l;.; tr:lhaj.IJllrcs por d etlpkador. tak: .::omo suminislfô cc
l.lglla plltnbk~ C:lllliI1:IS y aloj;\IuicilWS;

c) n5~Sl)rar at.:crc,t dL' l:ls pn:oihk.'Õ inckknói15 d.: la utiliz;lción dI: to:cnologias
cn la s;lluJ de 10$ tf:lbaj;ludf'S;

ti) p:ll'lidp;lf)' a~t:"'N.1r eo l:l :,dctción d~ los equipos ilCl;l."Sarios p;tra la pr<>
lec..:ión indi"idu:lI ue los tr:.tbaj:tdon:s contra· los rie'..igos profL'slonales;

e) col:lbõr:lr en.c1 anúli5i5 (Ie los pue... tos d~ twbajo y en eI emu.Ii0 de la ar..
ganil;.\dún dd trab:tjo y ue los m~todlls de tr:lh:ljo, a fin de !2,.mmti7~r un:!.
m.:jor :.:Japt:lción tld tr:.thajo a los .tmbajadore:;; ~

!J p:lrtiôp:lf cn los ~n:Uiltis de los ;~ccid.;!w::s dd tnth:tjo y ue la!'i mCcrm.::\!atle:o:
pmf..:~iol1:t1t:s. y ":1\ 10~ prll;;r:tntas de prt:vcnd0n ue a(:ddcntes.

9. 1.:1 pl:r!illnall.j\IC preste ~cn·icio~ dc S:IJ\lU en d trahajo dc:herb. <!.:sptl':~ d..:
haber inhml1ado :\1 l.!l11plc~IJor. li ll):) tr:lb:lj:ldofC:; y a su:; repr..:::.eIltJnlc:i.
cU}lndo So,!'\ rlphlpiildo:

a} 1<:/1(.'( lihrc :IC...·óO :t lt1d(l5" !()~ lug.lrcs <.k lro'lb;ljo y J: 1.IS tJI.~[;I::II.·i~111L'5 qUê la
emprClia fJcilita a lo:; lrab:\jauon:s;

b) tcltcr :lCCC.~O a Jus inr(\fJllacitlne~ sobre m~lCltlos. norma$ de trab3jo. pro
diletos. nmtcri:ls j'-$ubst:"lnc\;1s Iltjli1.'Hh~a o CU)'3 utili.lt:ión eslé pn:v:s:a.
bajo r.::.~r.:rva dI.! qne ~t: pn':s~fv,: d ~t:crdo de tOU:I inforl1udún dI: índole
confiJcncbl qur: s;: rec;tbc y que no condema a la ~:tlud de los tr~baja
dores; . .

c) p'lder tomar llltlc~trao;, eoo rin~s de. análisis. de los prod::ctos, mnterins y
sl:bstancias utilizados o nlJnipuJ:tdos. .

10. 'Dcherí:\ consullafsc 'alo;; servidos de snlud en..:l tmbajo wbr.:: c.u.:tlquier
cambio previsto L'O m:,Hcria ue m':t~ldQs y cÚIH.licionesdc tr.J.b~jo susccptible de
lel\~r alg,ún' erccto sobre la salud o 1:1. seguridild tle los trab"j:tdon:s.
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B. V1GIL.\NCIA DE LA S.\LUD DE LOS lR..\D,\J,\DORliS

Jl. I) La \'jgil.:mci",·~ la s:llud de los trJb~jadorc.s dcb"rJa ;Ibarc::!r. cn los
cnso~ y se~ún tas t:Ó'lldiciOlll:S que dcfina 1:1 nutorirJad COl11pelcntl:, !Od;IS las
~vnlu:t.:ioncs n.:ce:'::lri:J:; p:\m proh.'ç;ef 1:1 salud de 11):; lnlbnj:!dMes. que pucJan

~~"I\".::.:~,'~ ~:~:~: ::~"~~I~:~ ~::~j,~;"<:~ :~,~i~ ;':!':'~:;i~r~~'~~ ;,:I,'u:;::LJ',;-;:.,~~r:~lil~
",.~ \kI11ã~;

~) ~valu ..ác>n~s Je la ~:t.l~J :1 ~lltervakls periLiJkos uUJilme ,,1Jo elllplcu que
Illlphquc noal'xp\hlCllll\:1 nC.""'.I'~ f\:lfllt:ul.lrl'') t1.lf.1 l.l ....,l·d·

c) lUla t:villllaôóll I!C I:l !tahlll d~ lo'> Ir:lbajlldorc.~ que rcnlludan d trahajo tr:l.~

unJ olU:il::Ilí:i.: pmlnng;lI.b por InIHin)~ dt: :i:\lurJ. CO" 1;1 rin;llid.IJ dc tkst:u~
hrir o,Ul, C"Clltllill.:... orig..:nc:> prufl::sioll:lles. UI: rt:!':~nlcnd:tr unJ ;Icdón apra
pi;;,l:. par;~ prol"l::t:r a 10$ truh~j:ldQ~es I' de tlctermin:lr la :It1:tp'tabilit!ad de
los lr.:tb.lj.ldtm:s .:I: SUS' 1,'l(C:l:S Ylol llt."CCSld.ld de nn:l rccl.1sifiCI1c1iln r de un.l
rcad;lpt:ICh'-m ;

d) l.!\'óllu:lLion.;': di,l ti s:ltud tIl tcrlllill:lr y JC:iplj~S dI; l..:nnin:l.r {ISig:l:1Ciow:s a
i}ll<:~·h'f; J;; tr;:t'.1jo que el1lr~n:n rks~o~ s\l~ceptible'.i de prv\,Qcar pt:rjuicius
t:lte!'I.;r.;;, P::fJ ~u :-~h:J o l.k cunlfitiuir u tull.l> pcrjuictu~.

2) Dclh:ri:ln :ldt.'ptár:ie di:;p\l:o.ici~llles 'P:lf\l prolc:;cr la inlimiduJ dl: 1,)$ Ira~
bajad{jrc," y procufilr que la vigiJanón d~ su ~,altld no SC;l uliliz.:.\d:l con fine:;
di~::rimin..ttllrios Ili de nínguna otf:1 nhlDt::ril pCfJtldici;ll (l:U:.l ~us inluc5cs.

I:!.. I) Cm:nJú b. Irabilj.ldl)f~i ~~t~n CXplh'::'tos a. t'icitgos prof\:;oion;l.le:i
cspt:dfi.;os, b "jgiLmd~1 de Slle:.t~IJo de salud dcbcria compr~nJ~r.:cllal1dl) ço
rresplllllla. :ll.h:nt.'l~ dI.: lu:; e1ia!llenell Je .~aluu prc\'i:.l0s en d p{lrr:tfl{ 11 de la
pre\~nU: 1J.1.!\.·llllll."1U!:~l:i(llt. tL1ú,l!l )LlS l:xálll1.:nc~ I;: jlt\'e~tig:lI.;i~ll1cs 1li.::CC!'o:lriOS par3
dl:tt:t.:I~ir lus lli\dc1.> J~ <':xp0:iiciím Y!{IS rCôl~demes y h}s cfc.:.:tos biol.JqÍi:os prc
C(~e:;'.

:!.) Cuandn exi~l:1 IIn l1l~(('l1o ":llidn y gCIlt:r:llmemc :tccptmJo de \'igi1:lncia
hill!;lgica de la s:tJuu l!t: h.; tr<.lhajadore~para I:t t!eh:.:<:il'm rree,'z u.: 10$ c(Cl:IO:;
sohrt: In ~;l1\1J de b t:.'rosir.:iún a rk)~()~ profc.;i,m:dcs ':SPCt:iI'iL:l'S, podr:i utili
nf;oe didu' t\lctudo p:lfa iJ~otificar .lIa:> ITab;lj:IJ\lfCS que r~(llIieft:lt un examen
mé:Jko dcti.!niJo. :;uj~to aI cons.:nJimiento imli"idu'll dcl trab~jJdor.

13. los sef\'ir:i(l:. de s:llut.l cn d'trab~jo dCDcrian !i~r inf0fl'n:1(\os de los casos
de C:lrermcJ;lIj ciHft: loJs tf:Joaj'ldores y de las :mscnd;ls dei tr<.lbnjo porr:\lOtlCS
de s:t1uJ. a fln UI: f'Üi..kr iJ::mificar cu:'thlui..::r rC\;ldôn cntre tis C:.lll:';l:i de coft:r
ll1eJ:ad o d~ :Ju;,cllt.:i" y 1,\~ ril.:::;;o!> pnrJ la :-:illud que pllcdiln prc;:.clll:lr::iC cu los
hJ~:m:.. J;;- tr"h.;j\l~ El p,,:';>\ll1~11 enl·arg.:lllll dc I(lS s~fvicitlS t1e.!i:lhl~1 cn d tT:lb3jO
ne) ut:ho:ria SLr (lhh"!,:ld.) por los cOlpk'ldorcs a Vt:rJl!.:ar las mzonc.. de la :1tI~cn

cia dei Ir::h:lj.\

14:. I) Lo... ~crvicioj de ~arud cn cl trab:tjo deht:ri:ln consignaf los d:lto.<; ril
lalj,'(l\ :\ la ~:ll\lll de h'lI trah;ljad(lfI.':O ..:n cxpt:dh:nlcs lie s.:tlud pcrslmaks 'f coa
fiJclII i:ak.... I)idlil~ e:-;pt:dicllt..::; dd.t:rl:ln l:uuhi~n \'\mtl'ncr infllrm:ll:iollcs
i!t:":~I.'i1 o.: b~1 1.•lr"::ls quc 11.1)":11\ rC:llil.:ldo las Ir;lb:ij,IJorc:>. tI..:.:-:u expo:>ic:i\llTrL los
rie:it~"':O pmrl,;;.!\ll;'.!".S iilh;;rcnt~:-. n su tmb:tju y de los re:;ullauos tlc tod:J cY:llun
ciún <k IJ C1:plhici~," de !,h Ir:lhajlhJurt:S:l. ti!.:... riesgl.lS:.

2) 1:1 1''':1~\)!i:lllIlle rrt:~h; ;o,;rvkilb UI.! s:.llutl ~Il d tr;lhJ~~l ~ólo deho:rlll t~ner

;\CI.·c\\l;a lt\S ~\po:t!i~IUO:.~ de :o.:lll1l1 :oi la inforlll:lÓÚn Co.)llIcllld:l cn eltos tiClt~ r~

bci~in I.:~li\ cI t.'ulllrlimicnto de ~us funciones. Cuandú I(lS .:xp~dienlc:; conlcn
lan informaciôn pt:rson:d. de cafúct~r medico confidencial, este nccl.'1O dcbe li..
mit;]r~ aI pcrsonal nt'::dko. t"

3) Lo:> datos personnlc:s relativos a 13 eVóllu:ld6n deI estado de salud 5610
dcbcrian camunic:J.rsc :J terceros previa consenlimiemo dei Irabajador. dcbi..
dum'::lle inf"rm:l.lJo.

IS. L:t k~';',l::ç:~'n n;,t.;iUll.l1. 1:.1 :lutoriJ:.Id competeme o la pr~klicü n:\l:io11~1
ba~':..!J L::l. :-,.:.1;.1:>0 ~l .. \:d..:J, r..:t.:'ll1u..:iJ:ls dl:b~ri:m pre:'L:l'ibir I:H: Clllldiciones y d
fleri,~,lo J..: con:il:n;..,;i.~lll!~ k~:. ..:.'rt:.JiL:l~tL:s pcr},('ll:.tlcs c1~ ~aluJ, k,'( c(111dici~ne$
r.:! ... :iV'::' a la tr.:Il:.lI1bI011 y r:uI1lUnu,:uclón t.I~ ta!t::. .;sp..:..hel\lC5, y l~~ medidas
~'::o.:lfi:l!> parti prc:>er\'J.r 511 caract.:r connLlcl1cial. .:n pnrticulJ.r l:U;lIltlo 1.\,> in·
formadono::it qu.: collti~n.;n ;.;e halkn regislr;ld:"ls cn unn computadora.

16. I)J\1 t~rl1\iIW d..: un c~:tn·i1.'11IUédkn pn~~l.'fit.) parol d":l..:rmillar la aptitlld
de Iln IrOlh.lj:1Jur p.lril Ul1 pucst\l de lrai):ljo titio.: enlr.ln:1 c.\p\l:..idl1n :t lIn rie.•!;"
delt:nllin:tdl). d lll':dko que lü h:tya rcahl:tUO lkbt'ria COn'1lI11\.';lr Stl" condu
sionc:s rl.1r cscrit.l :11 tr::h:lj:1UOr y a! cmplr.::t<.!of..

2) [~t.\ c~linunir::1Çiún no dcr-~ri:lt:íll1t':l1cr ir.di.\.';lt.':ún :"l!~lI"a G~ t:Hlolo: m~-

~;~1~;ti~:f,~~~.1~~~~:'I;r~lr::~~~~:~ ;:n~~,~~I~).~l ~i~~~ t~~'~~~';l~,j:~ ~; l~~;.~: 1~~IJi~:i %~)~~:~~ (; r:l:
hJ.ji.l que lc I.::.l~n c0I1tminuic;.d'lS, tt:mptJr:ll O ll~ml'lncr.t:.:melltt:. dl!.~d~"d
punto di: vi:olilllléJi\.'o.

11. C:u:1:ldo d 1Il31\t~lümiel\to de Ult lrah:lj:ldor cn 1111 pU";::ih) lie trah:ljo csté
coi)tr;:tind!cill!tv por 111ll1i\'os tI~ s::1ud. tas ser... i;:io.s dt: so.!t:d en d t(abOlja debc
ríult cobbor:tr ~,l los csfu;';'f"/.(IS uestüudo). :J. ~nCO:llrark o:m COlOc,lc:ôn cn1a
cmprc:;a UotrJ ~~,lu,,;i.)n :J.pmpi:.lu:l: e,

1S. Cu;.\ndo I:: vigil:m.:i:l dc ]a :'õalud 11i\ya p~rmilidr' dd.:ct;tf 1111:\ cnr.:r
mctl:td pf(1iC'~illll:l1. ':~Ia ddicria IHllifíC<U~é :t 1:1 ;l1I(ofkl:!t1 {;\llllpdC'llIe lI!.: l'on
(ormitlud con I:l Icgbklción y 1:.1. pr:ktk:\ l1~d~I1.l!e~. mcmp!l::Il.1Clf. liJS: tt:..ha
jadores Y $U:> ~,,;:prC:ic11lantcs d..:b..:ri:m ser informado:; Je que ~e ha dcctll:J.do
dieha Mtific;lclon:

C.l~~l'Ol,~I.\ClÔS. [!>!.:CAClÓN. I'Olm.\Clú~. ASl;~o:u~m:;-; ro

19. L[)~ servidos Jc 5:l\IJU cn 0::1 Ir~b;0o ..kb::r.i:.ln panicipar cn la t:1ab(lra
ción y :lplk~ciun dI.: pro;;r;lm:ls de inCormar.:ión y de cdul.;i.lción )' de rCrfll;:ciôn.
d~:;tinad,\:i a1 pasonal de 1:1 cmpr,:s:1. sobre CllI~stjonc$ de sulud C hi8icll~ rda
cionad:.l:i cem cltr:lhaj0.

20. Lo:>. ~t:r.id\'.~ de salutl en d trah.tjl\ dd:,c.:ri:ll' p:!rlicipJ.r cn li! in!orm;l
ción y t:l p~rf.:t:cjj,l::;!Jni.:Jl!O r~ri(.dit'(\ dd per~cll1allk rrim":rll~ ~lu~:ilil1~ ~. cn Ia

. rorn;:tci':m :;r::dl!.\1 Yc{lIItím:;Hb de hkhl d [lcr:'o!1.:l LI..: l:t C'll1prcS.l (1:1:': cOJltri~

bUYI.'':1 1:1 ,''':';;lHit!:IJ y OI /;1 :-.:dlIJ ~'IlI,:1 Ir.lh;UI,.>.

21. A fin d~ [Ollll:tll:lf la uJ:lpt;tciôn lkllr:tb=tio:! tos Irahaj:ll!llre:: y d 111C'~

jor;lmi"'1I1() d~ b:- c\)ndi,i\1ne:o. Y1ll,rJío :lIl\hielllC dI: tr:lb;Ut). Im. ~en'icins lk ~a~
Iml .:n 1:1 lr;lh,~tl <kheri:1Il a~lImir 1:1 fIllH:iúll'dt: ;1;.c~(lrc~ dd el11pl~:ldl'r. lk los
Ir;\h:tj;u!lIr..:,:; y llc suo; fCi're~cl1,antc:: cn 1:1 CI:lpr~·".1 y ..lei '.:omill: d~ ~':':;'lIl'i\I;;L! c:
hi~h:ltc:. CUlll1UO c\hmn. aCcrc;t tI-: Itl:l pruhlcmw:> L.k :.alud. de hi~icl\c dei I!ll
baJo 'I dI.: er~()r.o·lItí:l. )' tll.!h.:rian cl'1l;,thor;\r ~on lo~ organbmm. Que: u::tú:tn }'a
como :.J...c~çr.:s l.!n 6t:) o.:sfcr:l.

22. 1) 'hkllJ trahaj:ll.klr dcbt:ria Sl.:r inf\)r1l1auu. de rllanl.'r:1 cmw.:nicntc y

~~t.i:a~~~:~~~): d~ss~I'~Jd:~~:J:~~~;id~~~j~~~ ~dt~I~a~~~~~~iõ:d:~~~
1ndo d..: sulud.

2' Tr.do trabaj3dor Icndrá el derecho d~ que se corrija cualquict dato que
sen errôn..:o o que puc:d:.l inducir en error. .

3) los :i~["\·idosdl.--salud ~n .::Ilr;1b:ljo deb~rlan ftd.:m:is :lSC50rar indi\idu31
mentI: li los lr;lhaj~Jon:s acerca de 5U salud en rd:Jci.õn con su trab:Jjo.

D. rltl:'I!;I~O:> AUXILlOS. ·J'ltATA~nr::.."os y l'ROGRA~IAS Dr: !iAWJl

23. Habida Cll!.:l1l:t. de la I'.!B:~ladón y Iit prüctica nacion:lles. los scrvici~ de
salud cn d ~r:lh:ljo cn las emprc:.as: JcbcTi;m propQrcion~r los prillleros au.'tilios
y In atcltción oe; urgl:nc!:l li Jo~ tT:lb~ljndorc.:s \it:limJ') ÚC: llcdd~l1Ic;; Od~ inJi:;.
po~ición cn.d .Jug:.r dI: tra~:ljõ. y colubor:lr Clt 1.::1 orgilni1.~ci6n de la :tdminiJ-
traciún de prilllcro~ Jaxilios. .



~..'i. 1\;lblJa t:ur.;IUa tI.:- J;, Ngnnizaciún di; la medit.:ioi.t pn;v~'ll1;V:l a rtiwl ii;1D

don.ll, b;> :it:p;idl~:' !l,; ::aluú cn el ir;lbJjo f.iüdriall. w:mtlo :'C(l p(}~ibJt j' :lpr'iJ-o.
piJdo:
lf) pn,,;.;!.II.!' Z! inlllllni!..Jl.."i(ijll.!:i cu rdtlci6ra Gon los ric~go$ biológico:: qu~ :lo::

prc~~'nwn ':0 d lllZ~í de rrahajo; ,
bJ panil.·ipar t;l1 Cil:np~t1,l~ d~ p.n\wcr;ión de In. saludj
(") cllbh~lr;lf CllLl kts autl)ritlaJC'~ s:.mitaria:; co cllllurco d~ progran~as de salud

púh1k<J.
25. JLabiJa cu'cllta lb la legi"lación ylol pdclica Iladonaks 'J pre\'b cor...

&Uh:ll,'llll la:. 9Igíllli7.;u:iunr.:s lh: emp!l::lllon::; y dl: lrabaj;ldorcs m~s rcpn:scntn
tivl\s, cllôlJltlo cxbHlll. ta aUloritlaJ competente, :li fucrc nec~$il.ril), dcb~ri:l nu
ton''':lr n 11):> st.:rvidtb dr.: s:ih:lI êJl el 1l·;Jbqjo. li.: w,:ucl'do eon todos; IM inter;:
saJ<1:'. induiúo:> d propio lrab3j:IlJvr y :>u olcJicv de cab~c~r:l, o ul'i '$~r...icio do
cuit1..ldos prlllmrios tI:: b salod. ctlando seu uplicable, a D.sumir una o varias dt
la:; (um:iontJ:> 5igui~:\tt5. o a p:micipar eo eU;]:;: . .
U) t:llr:lt:tmit:lH,J de lo:» tr:ib.ljar.!OTt:;:; qUI: no hayan irtt..:rrumpido sou tr.thujo o

(lU~ SI: bayt\ll rcillh:gr':'ld(l :..tI mi:õiu;) lr3S una ,!-u~t:nda;

bj .c:( Iml;tmicnlo J~ hth \)elil1ltls de 1Il:(.1iJeJ1ICS dei (fl.llliljO:
C'). l:l Ir;I1:::ull.'mo d~ las eilrernu:u:u.lc5 pn1rl::iitlu:llcs y do: la5 aretciones agra..

~':It..111~ pllr d Ir.lh,ljn:
d} Im; .I:.PC.:IUI1 ll1~JICOS d~ la rl:cduo.:ación j' readaptm;:ión pr~lr';:iionali:S.

26. J1;lhj~la C!lcnta dI: la kgi~Jadón y la pr;íclica i\i1donaks ~11 mat~rill de
org:mi7.:leiôl1 I,h: la :.ncllción dljs;lluJ y deI :llcj:unicnlo dI: Ill~ o:ntros que ta
dhpem,út, lu:, :.o.:n·icio!> f.l~ snlud Cll el lr:lbajo poJrí;m d..:~plcg.'1r otra:» :l.:ti\'E..
l.!:HJ.:." rt:lador.:~lb .. COR la sOlllnl, induida la a~i:';t~l1cia mi:dica curaliva n los
trab:lj;ld",re>}' " sus ramilias, cn la rorma qu~ pcrmita la 3uloridaJ COD1pCI~nt~
tn c(w:o\lha cun b~ org:mi1.:lciones de,~mph::\dores y de \rabajador'Cs- más te-
prt::>cntati.vOlII. cu:mdo c.xisl:m.

27, Lo~ 'scfvido:> de s=t!lld cn, cJ trabJjo dcbcl'ían cooperar COR los d("m~s
~ef\'ido~ hnt:ro.;s'luQs ~n \'.\ elàboradón de pl:1n~s de. urgencia para h~er (rent<:
a a"cidl:ntes impoIl:mtes. .

E. OTR.\S I'UNCIQNl!S

28. I.os,sen:icios dc salud tn cllrnb:do dcberían analilllrlos rC$ulI:td05 de
la \'igilancia de la saluú di: los trahajuJorcs ~ dei media <1mbicpte de tmbajo y'

~~s~~:~t~~~3~·I~sv:;~~~~~lo~~1~g~~~~~fn~d~fi:i~~~sc;::;I~~~.~~t:i~::~t
~t~lS eXi:ôLan"Q fin de evaluf1r.I~:;,posihll:S rclOlcionrs entre la exposición n los

~~~~~~~S~~~~~j~:~~ r.\~~~~~~~~~~~~: f~f~~\~~i~I~I~;iJ~~~lJ~~~~~:lcdid3S en·
19. Lll:) ~l'n'ki~\:) ..tle :>:lIud Cll d Ir3baJ~ lh:ho:rian d;'!·H.)r;~r ,pI311~5 Y. ~ int~r.

valo... apfopl;ldl\~, Jnlormcs s(lbr~ sns OlCtIVJd:lllc.i y Jus cOlldll:1tmCS de s:dutl cu
1:\ I;mfl{I;'.OI. E·.l,,·, Ill,nl!';~ l.: illfurm-:!\l do.:h<.:ti;I\\ l'U11l;{'>I: ~\ .Ji:'P\I\'oi...:illll-d<,;lcll\ptca
dur'i dI: 105 rcpres~llt:lOtl::> dI: lo!> tf:lb~jadl)r":$ cn la «:ntpr«::l:l o n lo: tJtl cnmité
do: ~I:i;uriditl! c hiticlll:, l:u:U\l.Jo cxi:.tan. y la aUlorluau COmpl:l.:nlc dcb\:I'I::= tc:m::r
nccr.::>u :tIl):' mi:',!IJ:i,

~O, I) Hn b m::di;J;1 de !l\l~ r~'c1lr~~l;'. h\~ ::I:r...id~l); dI: ~.lhll.l Cl1 d tr,lh'UIl. ~n
cnnz,lI!t;\ (.·t'l1 it'5_r.:prt'.:.J..:.:u:1l11'::; do: In.. l'lll'lk~ddrê'" ': t!~ 1.1... tr:lb:lj.ldtlrcs. Jc-

!~;,~;~~~E~i,~~\'r~~,(;'r~h:,;~r~~'~:!i~~:i~~i5~:::;~\1.};~~'0~~~'~;~~~~::':\';~;'i~~::~:1~~~~~~:
2) L.b re~1I1::ltli'~ de las mo.:~:dol1"'·s ro.:;t!l;:;\lJ;I:i cn ·la "i,~il.l1h:i:l de! Illcdio

amhicl\lc dI: trJ.b;.ljo 'J 1(':) fl::i".1l\"Jl.!o:-; "li: t.:l.S ~YJhl;\ticmcs Ú~ ~~\hld t1~ k:i lr<\na
j:uJ6rJs padrún ser utiJiz3dos CCln fines de jn'·e~ligadôn. h;tio r~~t"\'J li..: las
di~p();iil;'ll)n<.:."I Cc la:> pilrm[0:i 6, 3): 11;2). Y 14. 3), d~ b pr~scnt~ Rct;:ll mC:1
d:u;iúl1.

31, Los $~r\'ic:os" dc :;;lttiu cn c1 trar.;~o Jcbcri;ln p:lniciRur con ~ltfl,)S s~("\~..
cios de l.t c:npn':~;l. cu:mdo "si Cllnn;Ill;.:I, cn 1J~ nll.'J.:d:l~ c:K:.Ilnin:lu:l) a ima

p~uir qt.:l: las ;\clh'idaúa::", d~ ê;,I'1 C:IU:iCl1 perjllido alll1cdi·') :\lubicme gcr.cml. •

ui. ORGAf-.<]ZACIÓN

32. En la mcdiJ:.t·d~ lo posíble, los servicios de s:dud cn el trabujo deberÍ3n
esl<1( ~illl:ldtJ:> C'1'l c-Ilug:lr de:: trahajo o cn las p:-mimiJatlcs d~ ~.sIC. o bit:n esl<1r
orgJml~Jn:; Jc forma que se garal1tll:e ~I d..:::;cmpcnoJ de sus fundone:: CI1 d Ju~

gnr d~ trah:ljü.

33. 1) L(lS etll!llcõlJllrcS, ItlS Lruh:ljuJore~ y su:: r<:prc:->em:lI1t.::-:. si h. huhh.:re.

~r;:~i;~~ ~~~d~l~~~ ú\g~~~~;j~~1~~\$~~iril~~;IJ~Ô~\I~d ~~~~~~~~;~~t~~b~~IJ~Jl~~~~
equi.t:atl\'a.

2] De con[MllIitLlt.l COI1 lri:- eondit:iol1cs y la pr.kt:r:;J n:ll:inl\:11~.;;, I\~~ em
p1l:"t1or~$ y·io:; tõ;:h;lj:\Jorcs, o su:, rcpr~sl.'ntantcs cn ia eli\rrC~a, o c1 cm'ilité ue
scgllrid.1J c higicn~, 1.:l!:JIl..Jo c"i~l:lll. J~bcrinl1 p;u'lidp:af ca b~ ,tkeisielnClÕ subrc
ar3unil.il~iúi\ YrunCicll1:lPlicnto ue cstQ<i l,;cniclo:;. incluidas. bs r~l:1th~s:tIem
pico dei pcr:,ol1:l1 y a\:l pluniric:aciôl\ de lo:> progmmas J~I !,cr....jcio.

34. l) L(I$ s.cr\'icit)s de Sillud cn cI 1mb<1jo pucdcn of~:tni:alrói~. según los ~3~

$Os. como $Il'rvicio:5 para una 5I)!:1 empn:Sil I) como sec\'lcio:; comun<:s il varias
cnlI'r~!i:l$.

~:~l;::~~il (;;~ ~t:~~';~~~:i';~5 l~~~;~~~i:;~:;~\~~~r~~íl,~~1~;~\~~f~':..l, r~:'\ ~~,1~:;~~:1~~~ ;~,
r~rrc~.:ntGnt~;, y 1~1'j c0milê~ di:: ~:::;uriJJ.d t: \\1gi..:n~. :it \<..:; h1Jt~ICf'~.

2) La :l.wttlrillml t,'ompr;tcntc Jl:h~rb (.:spcrifi';ar, cu:mJo p("j1[:\:da, ,:k C<Jlh

i~;f.~;~:::::~:;~~:::~:t'!:,:'~:'~~~j~,~:~~::~jtzifl;~:~~r~~~~,);~~;~~~r,~!{:i~~~:;~
h..l.i,lduro.::. y J.: ....nlj1k.u.h,ró inl.::r,;,,;lJ:l;'.

3K. A n:'i(:p.'tl Je 1.1>: t::\cepcion~:i que pre';.:;m la:; k)·t.'s y k1:> rr.:gbnl!.."lll\l!i lU
cionab., todo 0.:1 pl.'fs0n.:11 Jt: 1111 ~ervidr) d·~ ã;tltld CIl 1:1 tr,lb;ljo dcb'~ri:t C.. IJf
oblig,luO <l gU:ltU;lf eI s-:":n:to pr0r~sionat sobre: ,ll's dntos m~i.Jlco~ 'I t~,;nÍC'Qr;
qUi: pued:l U'~gJr a COnoC~f cn r:1Zun dc .sus funt:lünc'; y de h~ actn···J,E,k::J Jr::1
:lt.:rvidl.l. .

39. 1) LI 'lll!Ori..bJ wlllpclcnle pilÇdc prr::;crihir nlll"m:l:; rdatit':l':'l !tI;, to~
,,·;.It..:s y :lll:i.1Uipo lle;;o.;~;lr;0s para cl rtlnt:i~\n;uni':I\lO tl~ k1!> s,:t\'icios J~ },,\lm\ cn
1:1 trab;lj().

2) LO:l :;ervicios ti.: 5i:1lud cn cl rrabujo dl:hcriao dlspOllcr de imaal<ldon~.';

r:~~I~n:~~ f::~r~~~ti~:r~r~Sy ~~~l~~~b~iâ~cj~rll~:df~~~bi~~l[~ J~ ~:ií~~~~ia de

40, I) Dcnh? lM lD:ttCO de un enroque multilliscíplinorio, los seL"Vicio::: d!]
:oalud en d lr~halo d<.:m:rian co1:lborar con:
a} los Sl.'r\'iclOS qu<.: :óe ocupa0 de: la scguridad de los lrabõlj:ldorcs ell la t:l1t<>

prl.'),I;
bj )0.• dl .. linhl\ ..o;rvil·jn" n ullrdadl:s de prml\lcción, p.1f:13yudarlus <1 r(lrLl1Ular

y a ..lpll~,\r pro~r,:Ulla:. pre\'{,:nlivo~ convl:lli":lll('i>;
c) ~~~~'P:irt~:mltnI0 de pcrsonal d~ la empresa y los demrts servicios iutcn~sa-

cf) lLl:; rcrrc.:',';l1tant..:r. dê IlIS !r:!b~j:Jd('lr.:s cn l:i empr';:-:t. cm~1tl asil~li~I::l1 SllS
h~~;~~el\I;1111o.:S de 1teguridtiu }' d c(.mtilé de so.:g.urid,IJ t: higiene. ~i lo;; hu-

2) Cuamlo se:) ~propiado, los .5crvicios dc'salud cn el trnb:tio 'J los !i~rdci(js
de s~g\!riu:)J cn ~I tr;Jbajo podri:m cl'ganiz..'\l'sc conjLlnt31r.cntt:.

~~~~;;[~j;;:~~~;1;~~;~~~~~;'~~~~;f!~:2~:~'~~~~~~Ef;f~~~ !1~J1I;1~;i};~1~
las <:():\JI"'lul~o.::. de t.r~bajo)' de hicl1c.,I.:.lr \(.; Itl5 trah:lj:ll.!~lrl.:~. u::i (.:Cl:l1n C()ll'hl:>
5Crv~Clll:. de In~fll:CClCl\ y d org,unbmo ll:.tetonal l{uo..: ha)';), "ido d:.:"i~tI.:1d~) P;l!'.1
partIcipa: cn c! Sblema ~nlern:Jcloit:ll dI: I1I~rt:l. pura Ja .~t:glldd:!d yi:l s'1Iut.1 di;
~;:~~~~\j:ldor.:::; c$lnblcCldo cn cI marco d~ 1:1 Or~;.!ni2aciún Intcrn:lciC'J!;Jj dd

42. l::l p;:rstl~a cncarg:ldtl rlc l!1l servicio de :oaluJ cn cl tr:lbjo dt:b~ri:l p(1~
~<.:r. de t:onrnrnw.l:td con l:ls di;;p.:.'sicil.lne:; d<.:1 p:ímlro 3~, consul:;lr a la <lmo
ru.lad c0mp.:tCJ1h:, ~J;l.S h;.ther'illformado d~ cllo nl.cmplcZiJor Y'f la:; rq'r'~:':GI1
l:lntes l~e I(1S trab;lJadorcs en.Ja cmpre:m o III cnnutc de sr.:guridar.l ç higiene. si
los huhlt:n:, accrca de la aplteacibn clt.: .l:IS normas de sl.."'urirt!d e hif'io'ne- (]"1
m\b:~hh~l\ In cll~pr';:-::l. '" '"' . ~~

~n. l.u:> :->t:rvicio:. ue :;.11nd !.:1I d trah..:jn dc ICld:1 cmrr",":1 n:tcil.\'l;1! ~) nllllti~
na.~l~lI1:1! que t.·Ul.'lll·~ con m:is tlt.: un c:>t:lbk...:iu:icllt() l.khai;1l\ pn;;";,lf d u''"';}
maxlll~o ,Je :.avicios, ~in di:-.o.:rimill.lcione$. a 10:0 11'J.b:tjadorcs tI,~ {I,IlJos :Jus <;;.>
t::lhlccl.111cntO$. çu~lqulera que st:a 1:1 lugar o pais en qu~ ~tên :;.t~uJ.,jO:3,

V. DI'.irbsTclO;"':ES aF.:-JERAlE

4~. l) En t:l marco "c Sl! r~:'p{'ln::.:lbmd~d por 1:1 scgu6d:trl y la ~:'Jud Ó~ !,y;

~~~i~~{~;t~~~c~2~~f'\~'~;;~~~'L11~t'l~~~r~~~~;;~fi~~i~~~~r~~;'Jnsúr7~~i~~~~~}1~s~:~f\~:
CHH dI: :>õJ!ud r:n ~I tr:lh:ljo•

..~). Lo:; tr;'lt-.:.Ljador.:.'l j' !:il..lS c:r~;1l1i7;)t:iOllES dd"~rj;n ar0rt:tr ;,u :t[lOjO a lOi
!iCl".·ICIt,;, d~ s.t1ud Cll cf trn.OilJÚ p;lra ~l cumplimicnto d·~ SU5 fur.çionr:s.

~~;i~;;:,\:::~rT';';i~~':';~1';;~;:::;~;I:l~;~~,'t~;::~;~;1 '~:~~,;:;,~~;~r~:~:~~~;':~';:;;; ~;~

'1,6. Cll,I!~lkl-II.);' !:icr...h:i(l~ til: sahl<l Cll cl tr;,b~Ij() h;ay:m sido e~t"bb..:iJtl:; V~.us

(Ul'clon~:. rrJ:.ltl~ls p\)r I:J I.:gi:-.laciún nacional, csta l..1eberi:l dr.:tr.:rmin:\f tanibi~f!
ta (orou d~ ílDam:iar tales servidos. .

47. A los dCCIO$ d~ In rt~scntc R~comcnd:lciün.la c,;<presi6n (;rl.:prt.:;;';'nt<!l1~

~~~.:~cP~~~I~;I~~i~'~ci~~ ~lt~;~~1~~~~~~~c~~~.~I~~::lI;lS perwn:!l> n:conodda~ ~umtJ

.. 43. La pn:sc:lIc RCI.'CllllCl1d.lclÕJ1. quI.: complC'lü d COlln:nio :lebre 11;n;
Vlelt~:.. dt: ~:tlllt.l c:n cI ll'ab:ljo, 1%5, rCt:mpla1..1 a la H~c:omcndac:ión ~obm
scrVIClOS de Il1cdk'in:llh:1 tr,lI'.ljo, 1959,

2) De confo:midad con las condiciones y b prár.:tica n:lcion;ll~s. los sr:['\i..
cios d~ :mlud co ~Itr<lbajll puedcn ser organizualo;; por:
a) los cl~'prt::S:lS o gruplJ'> dccmpresilS intccesados:
b) to.> plldcro::; públicos o 105 scrviciM ofiei:.lk~:

c) tus institucioncs d~ .!acguridàd }iodal;
d) C'ualquicr otro organimlD hnbilil:ldo por la Outor~nd competente;
~) un:l r:omhinncién de cunlquicra d~ 1::1$ rórmulus :tnt~tiores,

3) Ul. :luloridad con~pl:h~ll\e. dl:bl:ria 'pfceisar las circun:>t:lncins cn las que.
cuando nb se hublcrcl1 organi:r.ndo .s~r\'icIO$ do: !'-11ud cn el trahlljo.los scn'icios
allc:cu:IJos C':(i~tcl\tcs podrian s..:r fcconodll,,~ ~rtl\'bit)nnlRl~l\I~ como org:mis
mo::; habilitaJos ':11 cl ~t:lllido dei subpárr.lrO ~J. c/l, .Wpflt.

~5. En 1('15 easos cO que la ,tutorirl:ld ('~lJl;r~lenlc, \(;1:: (,ol\:'ldt:lr " 1:1S or~a
ni....:I..:illncs llc o.;mpk:u.h'tcs "J dt: '.r:,haj:IJ\lrc:> r....pN~I.'In;lth·~s illlcre"~IJ;ls,
cuando c>:.hOlan, .]cl.:rmil1c que el ~SI:lh\.:dl1lienh) de Ul\ scrvid(} llt.: :;;t!wJ Clt .:1
trah~jo o e1 :lt:Cl!SO a t:ll sCf\·jdo cs pr;lcLic:lln.:ntc impo.;ibk 1:\$ ~miHc ....:g, d~
berílIO. ':on c:lr:l\,,'t~r r'ovisional'Y (rôlS comu!t:I(:t. Itl~ r....pr.::;cllt,lIItC:l ,11: Ids lf&l
bnjadorcs ~n b empresa ('I aI comil..': de scguridud e'hig,icl1C', cmmclo c:<h.t:m.
cllnduir nn aC~It:r<JQ ,on un sctvicio niéJit:o ~~ lu. \ucatid'lu p.\rJ proceda a \os
.:"IUl1encs d~ s~Llud prcscritos por la Icgisltlciôn n:lcion:l1. conlrolar 1:ls condi·
cionc,'> 5:tnilMias cxistcnl~~ Clt la cmptc!õtl y velar por qll~ los prim~l'os auxilio!;
'j la utendón de urgcncin cst~n Ngnnito.das de rarim\ apropi:\t.la.

IV CO:-lVl~IDNliSVil J'UNC10NM·1Ir;~rro

36. I) Dt; conrtormid:ld COll ]:L !egislaciólI y la pr:l~ti.;u nacíonA!cs. los ~cr·
vicios de ~õ1llJd cn cl tl'nhajo dd)crian estar fonnnt.los por equipos muhidh.cipU·

'nados cun'itituidos cn runciôn de la hH.luk de I:!s larea$ q~l~ d.:h;J1l cjccutarse.
2) los S~f\ ít:io.~ c.I~ sa.lud cn el trah:tjn dd1eri:m di:,pol\i:r de pcrson:111cc·

nito tl\ DU>I\ll.:ro ~\\fid..:nlc, COR fClrIll ...dóll ~sp..:d!'.\i7.i\d., y exp..:riel\ci., Cl1 e:.r~ras.
l:ll~s Cllmõ I-:t m..:Jicina ucl lrubaio. Ia higicno: f.ld Imhajo, lil ÇrgllnC11Uí:\. los
cuidlldilS J~ enf..:rm.:ria ucl !ruhuJo y atras ctll::.:dou·es cont:,~:\s. Esl~ p..:rsonal
d-.=heria, <:11 I:: m~t:,illla mcJidu PllSibh:. m:lnlcncr!>e <11 Cl\rri.:nte de h,)~ pl'og,re!ios

~~slr~l\~t~~~~~~~~:l~~ l~c;~:?~il~~J~~~;~:o.:~~C~~~~:d~d~~lt~~~~ljdit;;~~~~~~~e
31 Ltl~ lIt:r\'ki\,.~ do: ;.,;dud ':11 d Imh;tio t.lcberían. nd~tnits, dispon~r Jcl per

~Iln;ll :Llllllll\htrali...o n-::ct'~:lfic) paw !ou [\lflt:ilin;\1l'li~l'tO.

. 37. 1) St: dci'cna ::';II\';I:~:'I:lfl.Jar la inllc(lcm1c'm:ia prorcsiml;ll JI!! po;r~()nat
(llll': IHt.:\ta ~,Cr\il.lJl:> "'It l\1~ltcri:1 tlc !JalUl.l 0.:1\ d tr;lhajd. Jc ennfl1rmiJ;ld 1:01\ la

PARECER ao projli!to de Decreto Lcgi~!a

tivo nl" 43. de 1989, que "/l.pr'W3 
textos das Conllenr;5es nº j35~ e 161 e

rejeita ::I de nQ 143, da Org;:mi.li1çJo

Internacional do Trabalho".

Autora;COMISSr\O DE UELAÇÜE'5 EXlERIORfS

Relator: o~putado JOSE' OUTRA

Através dll lo4ens~gem nº 293. de 1967, (l

Senhor ·Presidente da República submeteu à consideraçao do CongrcSS'1 P1êl

7100a1 0'.:0 tClltO!.> ,ja:. ;on'o'cnções '~5. l4} e 161 da Org;mizaçrin (rll:l'rn~

Clon<:ll do Trabaltlo. recomendando a aprovRçilo da ,~S, Que tI<:l.I:-a d" "l-'Wj

rFçJ:lO DE REPRE:'5ENTANTE5 DE TRABflLH;DORES" P. do 161, que toncerne ~O;
"5fRVtÇ05 DE SALlOr: 110 TRABALHO" 8. fiO mesmo tempo, reCOlll'nóOU a TI!i8i

çj!lo da ror1V.enç~o de 1I~ lil3. pertifll'nte a "HIGRAÇOES f\8USIVAS -fRABAlHA

nORE'5 M1GRf\NrES - :=>R0J.40ÇAO OE lGUALDAOE DE TRATAMOHfl". -
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fico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias psicotrópicas,

entre a República Federativa do B~asil e o Governo da Repúbl!.
ca Cooperativa da Guiana, assinado em Georgetown , a 16 de se

tembro de.19BB.

Art. 29. Este Decreto Legislativo entra em vigor na da
ta de sua publicação.

Art
4
._.39. Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.

fi Comi~,si"jo di:' RF!laçõe<; ExterioTf!'i,i'>'(<lmi

.... ando .~ propusta PlfI prnflJlldiLJade, decidiu acatá-la <Jtl"ólvês do fTOjl.'tQ

1E' Oecreto tegi~.lati... o r,0 791/81, que veio ~ cnnsirtcraçl'lo desta r'arni~,

;ão. t o relatório.

11 compC't€'ncia do Congre~,5o Nací'.ln111 ,,~

TN ,psolver d~'fjrd.t \'.','lm?nte sobre tratad(ls, acordos ou atos internaelo_

noi& Que [IcarrctCim encargos ou comprornjsso~, qr;:;vosos BO patrimô'lio ,,§.

!'inna]. €,sUi. inserida no inciso I do artign 49 d:i ron~t ituiçiln red F:' r l'l; 1;

I ::njd3tiva·~o rtIJOF;S/J legislativo, por ;oarrp da CDmj",~Rn rlp RE'I~

çl"les. f.)(t",riot'p.<;, ;, .. tli n';.sl'?guradr. no "caput" do Rrtigo 61 0<' túrta H89.

na e, finalmente, 3 adcqunç1Ja do processo lcgblntivo, com a proDoo;;içao

do Decreto legislativo sob enfoque, encontra guarida no inciso VI do

artigo S9 de nDssa Lej Major.

TpllrJo DrE':,,~"'''·

,~ncontT1'I. devidamentf.' revc'3tida de eor;dtrJci·."

técnica leglsl,'ltlva, manifestn-mló pela flIJTO"~"; ~i. dO

Legi!'>lativo f,ob enfOQ'Je

Sala de Reuniões, em 24 de maio de 19B9

éf~o/v'7~··Dep ado ~FRlsIO VI LI~~

Relator

Salo de RpunilYl-; da ["Dmis<;:H' ':!~ C(ln".tit.lliç1': ": ,IUS,

de s~tf.J'l'Ibro de 1981.

o'.....,..,·'lJiu;;:rJÁ COMrsslio DE RELlIÇOES EXTERIORES

1-' RELATÓRIO

). rOrr.iZ5,:l\) rk '~·on:;;tit1.Ji·;:;;-':' c Justi';tl .', >
r~Llí'JdO orolnàri·1. ~}l€'n~ti.] re.lli"Zd':;U hC'ic', Ç,.lllTi'_,·J 'JI'_

l~'.ó'nt(> :-'c13 '.:on",'t~tUCi'='Th1;" i-Ja.j,c: I "J'..\t·)..d i o; ld"de .? '!;;:,,;'riJ.Ccl

do ~arcC'er do rc 121 tor,

(·J,rt. 76, ':~~~_J.!,' j~~~,:, ,iç, In:, B,"~In,7ltd;:' (',J!:,r.l!, ':,,"'1

nó'~n-:, H.·uLH' (;,:1delh_.~, H6110 '-~3.nh';;(·15, :("D~J-)l-J'.) :~(l~L:'d. ,_,~,,- .',1.1

:-I·IC·vic. lIl=l".ol T8;t',~l. I-Jl1-'y-,n '.;tt...,~·)Tt, ;--[inlO tL,c>:'lnio, ih ..

t.t' C-'Jf]td. ;,!Qyc-·tt> 1~h'!'l"'_". ::,~st·. k-'-il.""re i r;-·i , r.;-,.,j,.i'.;' :l,'i~I"', :"'-L'~

·t 1::; ·.;'i~~;, '·'el< f,u'>-,:', ";'f':';C ."r·t,,"'~iJ, \'1 L~;';··r, ,<'U?:·... , .J-~'>::-, \.\,

1)'-1,,"5 3,ltista., Si'Vidr.lo.7d .'-':81R_9S,· G,)f'ii'_-'fJ F'er•.':o, Mlr.:, 'i".~J;">'

Hol>c'l:to Tort"'~'~':, Ir·r.Jl'.lm r\Lq-r,~k('!, ,J()'",: ':;c·n,.,l:--,r, , !·:':lt">:·:" V:'\-'--i1.

j,;;', Afrí.si" \'l~Jr." L.i:;"'l, Fr,,"nci:'j,~c S",lp.ô'. J':'::::'~ lif-i·". ~nr·-"

Através da Mensagem nQ 501, de 1988, o Presidente

da República submete à elevada consideração do Congresso Naci2

nal o texto do Acordo sobre prevenção, controle, fiscalização

e repressão ao uso indevido e ao tráfico ilicito de entorpecen

tes e de substâncias' psicotrópicas, entre o Brasil e a Guiana,

assinado em Georgetown, a 16 de setembro de 198& "O Acordo est~

belece mecanismo formal entre os dois países que permitirá e
quacionar, de forma sistemática, a cooperação no campo do com

bate às drogas, e de outros impo~tantes aspectos da questão,
como a recuperação dos dependentes e o controle dos precurso
res e produtos químicos utilizados na fabricação e na transfoE

mação de entorpecentes 11 ,no dizer da ~rópria Mensagern~

I:: o relatório.-,
::,1\.'; ·.l~~J,.;nl',,~\.:i'_l: '."1 :'" '".;: S:.8-t:~I"':'Llrc' .::[-.1 .-'S"

i i . /

;l~!i"r~rJ:BeIR"

/:, , VOTO DO RELATOR

.7

temas:

O ~to internacional celebrado cuida dos seguintes

eulos de transfortes;
Art. 59-apreensão desses .veiculos de transportes:

Art. 79- assistência mútua a ser prestada;
Art. 89- treinamento de pessoal. sobretudo de quem

atua em zona fronteiriça ou em alfândegas;
Art. 99- troca de informações1

Art. 10- reuniões. pelo menos anuais;

esforços conjuntos a serem empreendidos;

medidas administrativas a serem tomadas:

coordenação' dos organismos nacionais;
fiscalização rigorosa e controle é~trito;

detec~ão de navios, aeronaves e outros ver

Art. 19-
Art. 29-

Art. 39-

Art. 49-

Art. 59-

o Acordo foi firmado entre OS dois Governos que

se dissera.m "conscientes de que o cultivo, a proaur;ão, a ex

tração, a fabricação, a transformação e o comércio ilegais de
entorpecentes e de substincias psicotrópicas, bem como a org!
~ização. a facilitação e o financiamento de atividades ilici
tas relacionadas com estas substãnci~s e sua5.mat~rias-primas,

tendem a solapar suas economias e poem em perigo a saúde públ!
cn da população, em detrimento do seu desenvolvimento sõcio-e

conômico e atentam, em alguns casos, contra a segurança e a d~

fesa dos Estados".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 77-A, DE 1989

(DA COMISSÃO DE REUl.ÇÓES EXTERIORES)

MENSAGEM N' 501188

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 77, de 1969. a
que se referem os pareceres}.

Aprova o texto'do Acordo sobre Preven~ão, Controle,
Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráf!
co Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psico=
trôpicas, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Cooperativa da Guia
na I assinado em Georgetown, a 16 de dc~embro de
198B, tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa; e, da comissão de
Saúde, Previdência e Assistência Social, pêla apro
vação.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19. t aprovado o texto do Acordo sobre prevenção,

Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Trá-
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Art. 11- rápida tramitação de cartas rogatórias;

Art. 12- def~nição do que seja entorpecente ou sub~

tância psicotrôpica;

Art. 13- notificação do c1JJYlprimento das forma lida-

Afrísio Vieira Lima, favorável à Mensagem nQ 501/88, do podG~

Executivo, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo q~G ~

presenta.

Estiveram presentes os Deputados: Bernardo Cabral, Vra=

nidente, Aloysio Chaves, Vice-Presidente ,Afrísio Vie.u:a Lima,R~l~

ter ,Marcelo COrdeirO, Enac Vieira, Francisco Benjamim, Djenal GO,!!

çalves, Osvaldo Coelho, Benedita da Silva, Luiz Viana Net.o ,Ií't';!;},

lo· Pimentel, Jesus Tajra, ·Egí.dio Ferreira Lima, Haroldo Sa=

bóia, Mauricio Fruet, Domingos Leonelli, Eduardo Bonfi,m, 5a::=

ncy Filho, Antônio Ueno, Maurílio Ferreira Lima, Leur Lomant~?

Moema São Thiago, Leopoldo Bessone, Mauro S~paio, Sigrnnring~

Seixas, Marcos Formiga, Osvüldo Sobrinho, Arnaldo Prieto, G!
deI Dantas e Geovah Amarante.

deSf

~rt. 14- vigência de dois anosl com prorrogações a~

tomáticas pelo mesmo tempo;

Art. 15- emenda por mútuo acordo.

Creio que este Acordo é importante e deve merecer

a plena aprovação do Congresso Nacional. O tema é da maior at~

alidade e precisa ser enfrentado com disposição a fim de que a

nossa juventude, sobretudo, esteja protegida contra os males

advindos do uso de drogas e substâncias entorpecentes.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, voto pela ratificação do
citado Acordo, objeto da M~nsagem presidencial n9 501/88, na

forma do anexo Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Reuniões, em 24 de maio de 1989

Sala da Comissão, em 1989

MENSAGEM
N.o SOl, de 1988

(Do Poder Executlvo)~
' ~~"~ , ~ Ç/..

C/ -<..-0/":'- ,,~-
DEP AOO AFRlsIO VIEIR LIMA

, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9

Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção,

Controle, FiscalizaçÃo e RepressÃo ao Uso Indevido
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân

cias psicotrópicas, entre O Brasil e a Guiana, ass!
nado em Georgetown, a 16 de Ge~embro de 1988.

Da Comissão de Relações Exteriores

o CONGRESSO NACIONAL RESOLVE,

Art. 19 t aprovado o texto do Acordo sobre Preven
ção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao

Trâfico Ilícito de Entorpecentes e de substâncias Psicotrópicas,

entre o Brasil e a Guiana, assinado em. Georgetown, a 16 de se

tembro de 1988.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões, em 24 de maio de 1989

C::;. i~~~~>
DEP~~O AFRlsIO VIE~~M~
I~:. Relator /

A Comissão de Relações Exteriores, em reunião realizada
noje, aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator,Deputado

Submete à consideração do Concres
50 Nacional o texto do Acordo sobn
Prevenção, Controle, Fiscalização e Re..
IJressão ao Uso Indevido e ao Tráfico
DÍeito de EntorpecenteR e de Substân
cias Psicotrópicas. entre o B;"&f;H e a
Guiana, assinado em Georeetown. a 16
de setembro de 1988.

(Às Com!s3ões de Relações El.:tr;rlorcs,
de Oonstltulção e Justiça e de BnMe.)

ExcelentJsslmos Senhores Membros riQ
Congresso Nacional:

Em conformidade com o disposto no art.
49, Inc180 I, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à. elevada conslderaçto
de Vossas Excelências. acompanhada d~ ex
posição de moUvos do Senhor Minjstr·j de
Estado das Relações ExterIores, v te>~tr; do
Acordo sobre Prevenção, Controle. Fiscali
zação e Repressão 80 Uso Indevjdo e ao
Tráfico Dicito de Entorpecentes e de Subs
tâncias Psicotrópicas, entre o Brasil e a
Guiana, assinado em Oeorgetown. a 16 de
setembro de 1988.

2. O acordo estabelece mecanismo for
mai entre os dois palses que permitirA.
equacionar, de fonna sistemátIca, a coope
ração no campo do combate às drogas, e
de outros Importantes aspec~os da quer.E!.O.
como a recuperação dDS dependentes e (l

eontrole dos precursores e produtos Quiml
cos utUi:ados na fabricação e na tr.....for
mação de entorpecentes.

BraslI1a, 28 de novembro de 19a5. - Jeó
Sarney.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N." DEA/

DN iJ/DAM-IIIDAI/M5/SAPS LOO F04. DE
lO DE NOVEMBRO DE 1988, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOF.s
EXTERIORES

A Sua ExcelêncIa o Benhor
Doutor José Sarney,
Presidente da República.

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Exce

lência, durante visita oficial à Guiana assi
nei com o Ministro dos Negócios Estrangei
ros daquele pais o "Acordo entl'e o Gover
no da República Federativa do Bra~ll ~ o
Governo da República Cooper.aUvllita Lia
Guiana sobre Prevenção, Controle. Fiscali
zação e Repressão ao Uso Indevido e ao
Tráfico Iliclto de Entorpecentes e de Subs
tâncias PsicotrópIcas".

2 O Acordo estabelece mecani.;mej for
mal entre os doIs pai.ses que permltir.i.
equaeionar, de forma sistemática. ~\ C031le·
ra~ão no campo de combate à.c;; droga.l>.•

3. A acorda enfaea n questão de ma~

neira atual e equlllbrada, procurando tra
tar não sô da repressãD ao tr.iW:o. nUl';
também de outros imlJOrtantes aspeeto& dz.
questão, como a prevenção do uso indúvlôo
e a recupera~ão dos dependentes. TrJ.ta &.111
da do controle dos precursores E: prOdutus

quimicos essenciais utlUzados na f2.:n·cl
ção e na transfonnBção de entol'1Je(;~nlas o
substância. psicotrópicas.

4. Tenho a honra, portanto. de enca
minhar a Vossa Excelência cópias nuwn'i
".s do Ato Internadonp! fi que me ,.Ollw.
bem eomo projeto de mc:n.!i.s.g~m lO Con
gresl50 Nacional, para que Vossa ET.c!J~{·ndu

po[lj,~.n submeter o Acordo Brnsi1~Cu1.lr.B. â
consideração daquela Casa, com v18tas à
aprovação, nos termo da Const1tutç§.o Fe
deral. ,.

Aprovelto ti. oport.unld....de para. rC1l0·..al' t!.

Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos de meu mais prolumlo rt5,i)cHo: 
Rollertc de Abreu Sodré.
Acordo entre o Governo da República Fe.

derativa do Brasil e o Governo da RqJú-'
bUca Cooperativista da Guiana sobre
Prrvenção, Controle. FhcaUzaçio e ftt·
pressão ao Uso Indevido e di' Tráficó
llicito de Entorpuentes e dP.í 8t1b...tliilcirH~
Psicotrópicas.

O Governo da RepúblIca Federatlvll d,"
Brasil
c

O Gov~rno da R>2púbIlca Coop!!raU'Jtstn d8
Guiana. (doravante denominados "Pa.rtes
COntratantes",

Conscientes de que o cultivo, g produção,
a cxtrnção. [I, fabrlcllção, e. traru:formacão
e o comércio ilegais de entorpe-centes e d·':!
substâncias pElc.otróplcas, bem como a Of
ganizaçüo, a f!.c1Iitação e o flnanelam~ntlo

de ativIdades Ilícitas rclach:ma<1:.:t..;; com
estas substãnoIas e ..ma" m2térlas-plimas,
tendem a solapar suas economias 't! PÕi!J'l1
em perigo a saúde pública da pópuIR~ã.c.

em detrimento do seu de.."anvoivIm·.mto
s6oio-eeonômico e atent.am, em nlC!tm."<
casos, contra a segurança e 11 defesa- DüJ
Estados;

Observando os oompromfssos que conl;raí
ram como Partes da Convenção Sobre
SubstâncIas Pslcotrópicn.s. de 21 de feve
reiro <le 1971;

COnveneldos da necessidade de adot:tre.m
me-dida.s. compl'~mcntarcs para cQmbntcr
todos 05 tipos dellt1\'os e atlvidad 8.3 1'81<1·
cdonadas com o uso indevido e com o
tráfico Uíelro de entorpecentes e de sub")-

, tânelas psIcotrópicas;
Considerando a conveniência de esta:hf;l.;

cer uma. flscaUza.ção rigorosa da produção,
da distribuição -e dn eomerclalb:ação {ir;
matérias-primas, entre as quais se incluem
os precur50I'M e O!i produt.os quimlc0.'::
essenci:ds, utillzados no processament>o In
cIto!; de ent()r~cent.f!,':i f.' de ,o:;nbstSnclM
pslcotróplc&t;;

Interessados '2'm estabelecer !ueIos ~U2

perm1tem a comunicação diret.a entre
orp:anlsnlo3 comprteilt:3 ~f' .t!mto~· N1 18J
todos contr:LtAnt~.:; '!' a trocR (.1.:- ~nformJ.a



Capei!ido pela Men!;agem n9 SOl, l3e

1985, o Senhor Prc!:idente da R~públ1ca submeteu ã consl{!eraç~o do Co,!!

qresIJo llacion.sl, o texto do Aeordo sobre Prevenção, Controle, F1Gcaliz!
çio 8. RcpJ:essio ao Duo indevido e aQ Tfãf1co Ilíoito de Entorpecet'l~esI

• de Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federat.i

\"a do Dras11 e· o Governo da República Cooperativa 'da Guiana, dev1darne,n.

te ceh:brado em GeorgetoWn no dia 16 de Reternbro de 1988.

O 'texto do acordo de que se trata e

foi devldamcn tc examinado pela Com! ssD:o dI! Relaçõe!; Exteriores da Câm!
r'fi. doa Deputados, que decidiu aprovâ-lo atravês do Projeto de Decreto
1,.egislati\1o n? 77, ã luz da -recomendação ~manada, nesce sentido, do P2

~er Executivo, submetendo-o, c:onseguentcmcntc, ii consideraçãD desta C2

\'l2~.são. t o relatório.

Setembro de 1989

çóe-s p.ermnnentes, ráplda:s e p;egufM B;)br:
o trAfico e atIvida.des cJrrcIBta..'1: c

Levando f!m eon.std2ra~ão O~ dlspodtl
vos oonstJtucionats e adminlstratlvo..'i e o
resp~lto aos direitos lne:-cntrr. à .~o;~~jall~a

nnclonal de 5eus respecUvo3 Estad,?s,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I
As Partes contratan~5 -emprllr.ndcrão

e:;íorcos conjuntos e harmonizar poHtJca.s -e
a realAzar programas específlco..'i para o
controle, a fiscalização e a repressão do
trãtlco mcIta de entorpecentes e de .,ubs
tll.nclas psIcotrópIcas c das matérias-prImas
utilizadas -em seu proc-essamento, a fim de
contribuir para. a iCrradlcaçfio de sua pro
dução Ulclta. Os e,forços conjunto, esten
der~se-ão igualmente ao campo dr\ pre
venção no uso indevido. ao tratamento c ~

recuperação de fntmacodepend~ntes.

ARTIGO II
As Partes contratantes adotarão medida.

a.dministrativas para controlar a d1!u.são, a
pubUcação, a publicidade, a propaganda c
a dlstrlibuIção d,} materiais 9ue contenham
estimulas ou m-ensagens subUminares, au
ditivas, impressas ou audiovisuais que
possam promover o uso indevido e o tráfi
co de entorpecentcli e dc 5ubstância.s psi
cotrópIcas.

ARTIGO IrI
A..~ Parte.!! contra.tantes intensificarão e

coordenarão os esforços dos organ1slnos
naclonRÚi competentes para a prevenção do
U50 indevido, a reprMsão do trãC1co, o tra~

tamento e a. recuperação de fannaoode
res e das substãncIas psicotrópicas, bem
p2ndentes e a. f1s~aUzB.çiio dos entorp~cc-n

como reforçarão tais organismos com rEcur
sos humanos, técnicos e linan~eirosl ne
ce.ssárlos à execução do presente Acordo.

ARTIGO ,IV
Aa Panes contratanteB adotarão medi

das odmlnlstraUvas contra a lacllltação, B
crganlzaçáo e o financiamento de ativi·
dades relacIonadas eom o tráfLco ilícito d'e
entorpecentes e de susbtâncias psicotrópi
cas. Exercerão, ademais, uma fiscalização
rigorosa e um controle estrito !lobre a pro
dução, a importação, a exportação, a po.'io'S.!!,
a dIstribuIção e a venda de matérJas-pri
mas, inclusive dos precursores e dos pro
dutoB químicos e-so;enciais utilizadm na fa
bricação e no proceMamento deS!intl !!Itlbs
tãncln~. levando em consideração as quan
tidades necêssár18J;. para. .8ati.efal,er o con~

.sumo interno para fins médjeos, clentifl
COS, lndu.etrJaLs e comercIais.

A~TlGO V
As Partes Contratantes estabelecerão

modal!dade5 de comunlcaçp.o direto oobre
a detecção d-e navios, de aEronaves (lU d2
outro:!l meios de transporte suspeitos de
estarem transPQrtando il1eltamente entor
pecentes e substãncias psicotrópIcas ou
suns matérlu-prJmas, inclus~ve 05 precur
sore! -e os produtos qutmioos Cl~8~ncia1s utl
ljzatlos na fabrlcação e transformação
dessM sub!ltância.!l. Em con&eqüência, as
autoTidad-es competentes dM partes ecn
tra.tantetl adotarão as m-edidas qu~ consi
derem necessárias, de acordo com auas le
gislaçóes internas.

ARTIGO VI

As Partes contratantes a.preenderão e
confl!lcarão, de acordo com suas legislações
r.?spectdvas\ os veiculos de traMporte aéreo,
terrestre ou marltlmo -empregados no
tráfico, na distribuição, no armazenamen
to ou no transporte de entorpecente.oJ e de
substA.ncia.s p.siootr(:plca~, inclusive dos pre
euroores e dos· produtos quim!eos -ass~n

clai~ ..tllizadmJ na fabricação e Proces
samento des,as sub,tIl.nclas.

ARTIGO VII

As Partes COntratantes adotarão as me
<lIdas admlnlBtrativas necessárIas e· pres
tarão assIstência mútua para:

a) realizar pesqu!sa.s e investlg2.t;õC3
para prevênlr e controlar a. aquisição, a
posse e a transferência dos bens ge
rados no tráfico melto dos entorpecen
tes € das substâncias psicotrópicas e de
,ljUt1...t; matérlM-prdmns, jnclusive dos
precursores e dos produtos quimfcos
c.sscnclais utilizados na fabricacão oe
transformar;ão dessas substãnc.las;....e-"·

b) ldentifj(~ar e apreender os rere-.
ridos bens, de acordo com a IcglIJIaQlt-
interna àe cada Parte Contratante.

IJ'tTIGO VIII
As Partes Contratantes proporci<lDarflo

aos organi1:mos encarregados de reprimir o
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tráfir.o ilícito, especialmente oo.~ loeallza
dos em ronas frontelriças e n~ alfândoegas
aér-cas e marítimas, treinamento especial,
pannanente e atuallzado sobre Investiga
ção, pesquise. e apreensão de entorpecen
tES e de substll.nclas ps'cotrópica. e de 8',11;
matérias-primas, Inclusive dos precur.!ioreS!
e do. produtos quimlcOIl essenclals. ,.

ARTIGO IX

Ar. Partes Contratante. trocarão Inlormo
~ÕC5 entre .tI, rápidas c .seguras, 8Obrc:

a) Q 51tuaçao e tendênclas internas
do u,o IndevIdo e do trá1lco de entor
pecentes e de substll.nclas psicotrópi
cas;

b) as normas In"'rnas que regulam
a organizaçã.o dos serviços de preven
ção, tratamento e recuperação de far
m3codependentes;

c) os dados relativos à Identtflcação
dos trallcantes indivIduais ou lI8OOCia
dos' e aos métodos de ação Por eles uU
Jizado~;

d) a concessão de autorização para a
importação e exportação de motérlas
primas, Inclusive do!!: preeur!ore.~ e' dos
produtos QuímJcos ....enc!ais utlllzados
na elaboração e na transformação de
entorpecen"'s e de substimclas pslco
~rópleas; o volume deMaS operações;
as fontelli de suprimento Interno p. ex
terno; as rendênclss e projeções do uso
Iictlo de tals produtos de formo a fa
cilitar a identificação de eTentuals en-
comendas para fins licito:;;· .

c) a lIscallzação e vlgllimcla do dls
trlbulção e do receituário médico de
e:ltorpecenlcs c de substll.nclas psIco
trópicas; e

f) BS descobertas cientifiCas no cam
po da farmacodependêncla.

ARTIGO X
Com vistas à consec\lçáo d08 objetivos

~ontidos no presente Acordo, 8JJ Partes Con
tratantes, atravé.s de representantes dos
:lois Governos, reunir-se-ão, pelo menos
Jma vez por ano, para:

a) examinar Quaisquer questões relo
Uvas à execução do presente Acordo; e

b) a.presentar • Ileus Te~tiTos 00
vemos ss reco:nendac;óes consideradas
pertinentes para a melhor execução do
presente Acordo.

ARTIGO XI

AS Partes Contratantes adotario ao me
didas q1U! forem necessárias à ráplda tra
mitação, entre ao respectl~B8 autorldades
judlclárlas, de cartas rogatórias relaclona
da..c:; com os processos que possam decorrer
d~l!l:~ do presente Acordo, Bem com
I&so iiletar o d!relto dao Parte. contratan
tes de exigirem quc 08 documentos legais
lhes sejam enviados pela via dlp10mátlca.
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IffiTIGO XII

Pm-a fins do presente Acordo, entende..
se por entorpecentes e substâncias psico
trópicas quatsquer substâncias que, ao .e
rem adllli.n15t.radBs ao orga.n1.smo humano,
a!wram o estado de ánlmo, a percepção ou
o comportamento, provocando mOdificações
fisiológicas ou psiqulcas.

ARTIQO XlII

Cada Parte Contratan'" notlllcará à Ou
tra do cumprimento das reape~t1vM for
malidades exigidas por sua lel nacional para
a vigêncIa do presente Acordo, o qual en
trará em vigor na data do recebimento da
segunda d....... notlfJCJlÇÕe8.

ARTIGO XIV

O presente Acordo terá wna vigência de
dois anos, e será prorrogável automatiea
n,ente por 19uals perlodos. Antes do tér
mino de qualquer desses periodos, qualquer
uma das Partes Contratantes poderá co
munJcar, por vIa diplomática, o térrnlno do
presente Acordo, o Qual se tomará efeUvo
noventa dias após o recebimento da res
pectiva notlllcaçáo pela outra Par'" Con
tratante.

ARTIGO XV

O presente Acordo somente poderá ser
cmendado por mútuo comentlmento entre
as Partes Contratantes, AlI emendas entra
râo em vIgor na forma indicada pelo pa
rágralo 1.° do Artigo XIII.

FeIto em Georgetown, aos 16 dias do mês
de ,setembro ele 1988, em dois exemplares
originais, DaS línguas poduguesa e lnglesa,
sendo todos os textos Igualmente autênti
co•. - Pelo Governo da República Federa
tiva do BrasIl: Roberto de Abreu Sodré. _
Pelo Governo da Repúbllco Cooperativista
da Gulena: RuhlelCb Eimond lac:kIon.
AVISO N." 861-SAP.

Em 28 dc novembro de 1968

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. PrimeIro Secretário da Câmara dos
Deputados
_ua.sWa-DP.

Excelentls.slmo Sonhor Prlmelro-Secre
tárlo:

Tenho a honra de encamlnJmr a essa Se
eretaria a mensagem do Excele"ntisslmo Se
nhor Presidente da República, acompanhada
da ExposIção de Motivos do aenhor MlnJs
tro de Estado das Relações Exteriores, re
lativa ao texto do Acordo sobre Prevenção,
Oontrole, FIscallzoção e Repressilo ao Uso
IndevIdo e ao TráfIco Diclto de Entorpe
cen"'s e de SubstâncIas Psicotrópicas, entre
o Governo da Repúblico Federatlva do Brasll
e o Governo da República Cooperativista da
Guiana.

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vo...s Excelência protestos de elevada
estima e consideroção. - Ron.aJdo COlta
Couto, MInistro Chele do Gabinete Civil.
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~ VOTO 00 RELATOR

A competência do Congresso-NacIonal

parA decidir, sobre assunlos dessa natureza,' e.s:tã insculplC:a no 100150

I do artigo ~9 õa Constituição Federal: a iniciativa do procezso 1~

91~l:l'Jtlvo, por parte da Cornil':;são de Relações Exteriores, está assegu

rAda pelo ·caput." do artigo 61 da Carta Magna e, finalmente, a forma

de lcglsl<:\!: atr~vés de Decreto Leqls1at1vo encontra guarJ.da no inciso

VI do &.rtlgo 59 de nossa Lei Maior.

Julgo tBl B~oróo da mais alta rele\l~ncla, telida em vlstlt • gravldadr~

que tem 9ssunldo tntu nós, neste últiro quartel de sé.cul0,o probll'!1'l13 do a~

$O <'e drogas, particularmente no selo da Juventude e arho QI.Je tal AcordO dP.~

v~ l"erecer o 2pro...ar;~o unânime do congre:;so NacionaL
( este, salvo lfI310r juízo, o meu parecer.

Isto posto e conside.rando que a

pre6€'nte matéria Ge encontra devidamente revestida de constitucional.!

dllde, legC11idade e boa técnica legislativa, manifesto-me péla aprovl!I

ção do Projeto de Decreto Leg151dtivo sob I!.nfoque. -

PTBM:l

S&la de: Reuniõe§ da Comisl!ião de ConstituiÇão e .Justiça e Redaç~o, em

04 ele 6ctcrnbro õc 1989.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de ConstituiÇão e Justiça e Redação,

em reunião ordinária ?lenária realizada hoje, oDinou unani~e

mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-

lativa do Projeto de Decreto Legislativo n9 77/39, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes 05 Senhores Deputados:

Mendes Ribeiro no exerclcio da Presidência

(art. 76, cáout, in fin~, do RI). Bernardo Cabral. Carlos Vi

nagre, Harlan Gadelha, Hélio ManHães, Leopoldo Souza. Osvaldo
~~cedo, ~ichel Teme~ Nilson Gibson, Pllnio Martins, Theodoro

Mendes, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio S~ada, Ti

to Costa, Aloysio Chaves, Costa.Ferreira, Dionísio Hage, Mes

Bias Góis, Ney Lopes, Jorge Arbage, Vilson Souza, Juarez Mar

ques Batista, Sigrnaringa Seixas, Gerson Peres, Hiro Teixeira,

Roberto Torres, Ihrahim Abi-Ackel, José Genolno, Marcos Form!

ga, Afrlsio Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,Jorge Ha

ge, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduardo Bonfim, Gonzaga Patri2

ta e lOSé Dutra ..

Sala

no

C"
Deputado JOst DUTRA"

Fllator

~~ SAttt, Fl1EVIDEN::IAf ASSISTENCIA~

:s:. - RELATiJUO

..-.c - ~AAECER DA COMIBB1\O
)!J-""

1J. Comissão de Sa'Údc, previãência e 1l.ssistência social, em

reonlào reallzt1dü em 29 de junho de 1989, aprovou un<:lnimemcntc o 'Pa

recer favorãvel do Rel<:l.tor, Deputildo ELIAS MURAD, ao projeto de De

creto Lcgit>l ~tlvo apresentado pela Comissão de Relações Exteriores

que -Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle,Fiscalização

e Repre5sào ao Uso Indevido e ao Tráfico Il!cito de Entorpecentes

de S\'!bstâncias P'sicotrópicas, entre o Brasil e a Guiana. assinado em

Georgetown. a 16 de setembro de 1988 ", objeto da Mensagem PrcsidEm

ela! n9 Sal, c1e 1988.

CO!nparecer~m os Senhol:es' Deputados: RAIMUNDO BEZERRA-Pre

sidente; ELIAS MURl'.D - Relator, 'Ne150n Seixas, Moisés ,,"vêli.no, Erice

Pegoraro, Sanàrll cav-"lcanti, Genésio Bernardino, Messias Soares, cé
lio de C<3!:tro, José Viu.n<:l, JOrquE Uequcd, Jofr~n Frejat, Ra111'.undo RE.

%ende, r.:lriJbulini Júnior" Vlngt Rosado, OctáVio ElíSiO, Cedr;o Douri;.l.

ôo. l.i:y Valad50. Borges da Silveira, Roberto Jefferson. J'Úlio Carri'FO::,
Alcem! Guerra, Paulo Paim. Maria de Lourdes Abadia. Geraldo Alckmin.

~IJY N~del, Arolde de Oliveira. Ivo Lech e Benedita da Silva.

Sala da comissão, en 29 de junho de 19894

~
' '/
~?r~

Deputado C:'· ~ BEZERRA
Pres)dente

"" ".'--:J);:i-~ li",?
l cputado ELIAS MURAD

Re1.!\ ter,

PROjETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N9 96·A, DE 1989

(DA COIl'IJSSÃO DE RELAÇÔES EXTERIORES)
MENSAGEM N' 199/89

Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Bási
co de Cooperação Cientifica e Técnica celebrado en=
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
(;()verno da República do Suriname, para Estabelecimen
to de um Programa de Cooperação na Ârea de Pesquisã
sobre Agentes Patógenos do Dendê, firmado em Para~a
ribo, em 3 de março de 1989; tendo pareceres: d~ ~o

missão de Constituição e Justiça e Redação, pela cons
titucionalidade, muridicidadc e técnica leglslutiva;
e, da Comis·sâo de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação. '

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 96, de 1989,s que
se referem os pareceres).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Ajuste Comp1emen

tar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica cg

lebrado entre o Governo da República Feder~tiva do Brasil e

o Governo da República do Suriname, paru Estabelecimento de

um Programa de Cooperação na Área de Pesquisa sobre Agentes

Patógeno5 do Dendê, firmado em Paramaribo, em 3 de março àe

1989.

o Ptesidente da República, Or •José Sarney, submete à consideração

dO Congresso Nacional, o texto do Acordo. sobre prevenção, controle, fiscal!.
zaç~o e repressão ao uso indevido e ao·tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins. firm~do pelo Brasil e Guiana e assinado em Georgetown, em
16/.09/88. O ,acordo estabelece princípios e medidas destinadps à coopera

ç~o no campo do cootJate às drogas, "sensu lato", isto é, abarcando pratl.ca

rente CfJase todos os aspectos da QJestão, desde a repressão ao tráfico,até

8 prevenç~o, o tratamento e,até mesmo, a recuperação de usuários 'de drogas.

Un aspecto importante do acordo diz respeito ao controle de insU!OOs .,}Uliz-'!

dos na extração, transformação e fabricação de drogas causadoras de depen 

clêocia.

Parágrafo dnico. Ficam sujeitos à
Congresso Nacional quaisquer atos que possõm

visão do referido Ajuste Complementar~

aprovação do

resultar em rg
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Si.'lli'1 da Comissão, em 22 de junho de 1989

na data de sua publicüção.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor os Gc'v~t"l'iC"-=, (j.:; tie~l.:::,llC:d. Fe,j.;t·.?tlva .j,:. E:t-oÕ;!~ll o? a REPl,..lbllca d;;:'
SUI'"·lrIQtr,~. j;'a"'>~ Q E:=tat:E'l>2':lhll?~',to de l"Itn F-'r,:,c,-af'li.=<.•.::II? COQt"eral:âc' r-I~

Area de Pe5q~15a "sobre A~~nte5 PatQQenos de Denoe. f'r~iljO e~

Pdna~arlbo· &M 3 de Março d~ !~29.

~Ià/
~~ ""(--=.

Deputado BERNARDO CAB~~L

Presidente

k;~.,
~cfo"~BONKOSK!

Relator

Art. 20. FJc~m 6UIEltOS à apro\-aç~c do ConqreSSD Na
cIonal Qualsauer ~~05 cue possaM resul~.r eif revlsio do referido
a.IU$t~ cOh,pl~Mentar. .

Art. 30. E~te Decr&~o L~QI~latlvo en~ra e~ VIQor na
da~a de Sl,..li publ!ca~io.

(7"·"
,"~~

1 - RELIlToRI0

o :'·.~trlo .. Sr. F'I'"eSt·jer,tE' .::la F:~::ul:IIICCt Sl,.IOlllet-e i d,cre-
cl.cic do Conareaso ~ac!onal· ncs terM~~ de dl~po~to no art. 49.
I~ dt1: Cons'tlt.\,llc:âc.~ att".;.\.'~! ,::a M~n!';'Q€,tn lC,q~ ,~o! 17't9. o t,e::t.o ,::lo
~:u!te COMo]ementar ao Acordo 8islco d@ Coopet"!c~o Clenliflca e
l~l:nlca er,tre c. G-:."e'" n.:. ,::la F'e-~'utJ] iC<1 Fe,:~r,at IV~ ':::0 8t"'.lsl1 ~ ,~

Governo da R~Q~bllca do Surlnaffe· ~ara o E~t.~c~:e~I~~~~o d~ Um
PrOQraMi ~eLooperac~cna'4re~ de ~e~Qul~a sotre ~qente$ FatcQe
nos de ~~nde. flrmad~ em Pa~a~~~lb~~ em 3 dE Mar~~ ~e 19S9.

o nc.yo InstY'U1Tle-nt.o. Y'esvltado 'oje a:-ro;on~<3:·)j'.:ts rl'EQC,': la
~õeg~ destina-se ~ esti~ele~:r â$ t~se$ d~ coo~e~~çâo entre a
EMPres~ Bra!llelra de PesQuise ~q~op~cuarla· ~MBRAPA~ e a Unr
~e~sld~de.Anton d~ Ko~~ do Surl~ame~ ~ara a 1~~l~~entacio de u~

~rOQr~ma de Int~rc.~bIO ~1~ntlfICC na Area da ~e5cU'sa e do co~

b~t~ ~ doen~a5 dO dend.~ Que a~lnQero ~sta cultura. de Qr~nde va
l'A par~ a .Qrlcultyra ,jO$ dOIS pal~es.

o A,luste etJI tela '::lete,.-mln.;. Que~ para a. .... e~ll=acâo ,je
oeSQUJSAS conlunta~ ent.re as dUb~ .nstl~ulc6e~. §E.16M colocado~

~or ela~ á dls~oslc~o d~ referido PrOQr~M~ 1ab~ra~Drlo~~ caM=O~

experlment.I~. DeSq~ISddores. bem aS~lm con.o campo~ de produç&d
prlv.dos· .trave~ de acordo~ Q~e venham a ~st~b~Iecer com s~us

prODrlet~rjos e desde Que contem com a autorr=acâo destes.

Const i tue o A luste em e:! .. m.e I Moort.ante 1nstrurnento
p~r. a dlnami:.,âo do relaCionamento bilateral do 8rasll com ~m

do~ ~~Ise~ V1Zlnho~ COM o Qual tem creSCIdo bastante as nossa;
rel~cae5 COMerCiais. Aorov~l~ara lo~al~ente a eMPresa estatal
br~sllelra e~tA ocortunldad~ para desenvolver o seu ~roceS$O de
coo~Eracâo InterndClonal~ COM substancl~l~ b~neficlOs ~ard no~sa

te~noloq,_ no s~tor4

11 - VOTO DO PELkTOR

PARECER DA COMISsAo

A c~mi5são de Relações Exteriores, em reunião reE

lizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator,

.Deputado Ervin BonkoskiJ favorável à Mensagem n~ 199/89, do

Poder Executivo, nos termos do Proj~to de Decreto Legíslati

vo que apresenta.

Estiveram presentes os Deputados: Bernardo Cübral

Pres.idente, Aloysio Chaves e Adolfo 511ive'ira - Vice-Presi 

dentes, Egídio Ferreira LirnD, Délio Braz, Enoc Vieira, João

de Deus, Benedita da Silva, Virgílio Guimarães, Eduardo Bo~

fim, Ervin Bonkoski, Amaury MUller, Daso Coimbra, Naphtali

Alves de Souza, Artu~ da Távola, Tarzan de Castro, Francisco

Benjamim, paulo Pimentel, Marcelo Cordeiro, Airton Sandoval,

Haroldo Sabóia, Mattos Leão, Rubem Medina, Mello Reis, Moe

ma são Thiago, Melo Freire, Carrel Benevides, Raul Belém

Jorge Vianna,' Fausto Rocha, Rosário Congro Neto, Messias

Góes, Matheus Iensen4

Sala da Comissão, 22 de junho de 1989
Frente ao ~~:oosto~ votan,o~ pel~ aprov~~io do te~to do

A.luste COMPl&Me~tar AO Acordo B~~lco d~ Coo~eracâo Clenti~IC~ e
'~Cn!'à.~ntre o Governo br~sllelro e o da Pepubllca ~o SYriname~

no~ term~s .do Pro.leto de'~6ecreto Le~lsljtlvo que apr~sentdmos e~
I.nEo):O. ---:==:-:~-.

( <:e;;;::;;""=.==
~pgtado BERNARDO CABRAL

Presidente

~"~
Deputado' ERVI.N-BtíNK05KI

Relator

P~O.I~to de Dpcr~to L.QI~l~tIVO no. ~ ~e '989

A~rov~ o·te;;to do A.IU~t~ Co~pl~m~~t.r"
ao Acordo Baslco de Cooperdcào Cienti-
fiCá e T.~cnlca cp1ebra,jo entre Og
6oYerno~ ~a Re~ub1 Ica Fed~r&tlya do
8~a~11 e ~ Re~ubllca do SurlnAMe~ ~a~~

EçtabeleclMent~ de unI PrOQrama de Co0
~er~~âo n~'~r~d de Pe~Q~I$. sobre AQ~n

tes PatoQenO$ do Oendci· fIrmado ~M Pa
n.~aribQ, em 3 de marco de 1929.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lo. E aprovado o texto do A.lustE COMeleMen~~r ao
Acor~o B~5ICO de C~o~era~Ao Clentiflca e Tecnlca ce1~brado ~ntre

MENSAGEM N° 199, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)

~jvste Complt-'tnt"tlt.;H ao l\cord'J A;isi~:o 41" CnOpE'Ti'lç:i.J C i r oH' i
.fica e- Téc:nh'" Cc.·}{'hr.,J.I <'Iltre 0:'0 CO\·c.·rl\(l~ da i{t'p!ihl it °I Fc..'

Q€r.ltivél no Rr.udl '! i'l Rp.r;líhlh:., do ~"rj.n'lml·. pAI.l ti r.. 1;1

bêlHciml~lltn ele um Pnl'ITilmR. d~ COOl,f.:róJt.;;;o na. ArNi d ... P''''"IPi

e.a nobre A.gp.nt,.,s PiI tógenos do Dendê, f i rlTlM:do em ~'ill:'~[Il<l r i bo,
em (1) de março de 1.989.

(~s COMISSOES OE RELAÇÕES EX'I'ERIOflk~S; I:f CGt!ST1'I'T11';J\lj

JUS'J IÇA F. REDAÇJl;O: E DE A,GRICULTURA F POJ.1TICA RrJi-,U'.

EXCELENT~S5mos SENHORES IIEMDROS 00 CONGRESSO NlICrONlIL:

EIU conformidade com o disposto nl'J Artigo 49, jllciso r,

da Cons.tltuiçào Federal, tenho a honra de submeter a ('lavada c0I15Jd".-
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zação de Vossas E:~C(;:elQncla5f 2lcompanhndo cC' r.ltpord çofio dC" rVH t Vtl:1 du

8~n.hor Hlniatro de Estado das Relações E~.:tp.!.'ioresc Q texto de Aju~r.e

Complementar ao l~cordo Básico dQ Cooperação Científica c Técnica C~l~

DI'ado entre os Covernos da RepubU.cü Pederativa do Arasil e "3 Repilhl.!

ca do Suriname, para o Estabelecimento de um ~rogr~ma de Coop~raç~olu

Área de Pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê, flrmado em Parama

ribo, em 03 de março de 1989.

ftjIjS"rf.: r.o;-:rT,::~:nl"l'l'.n AO :".~ormo nf,5TCO DP. COOPEnl\çí\O ê"IF\-:;?flCl~

lí~ ,'f:CtHCl\ CTr.r.nn1\rl() n:"l"'l'~ D r.nVVlfl.lO 1)1\ llt',r-('l\\T,lCl\ rt'm:llr.1'':'\!:\ nn

DPJ\SlL E O GOVEP~:O Vh RtPU8L7CA 00 SURIN"'''~!r PTd'~,~ O

:F.:$Ti\[\GL!SCn~EHTO D:: t:~ PROGRl\I-!}\ DE COOPEMÇ1,Q !Jl. l\R~~

t;lf; f'ESQUISJ\ SOBRE AGENTES PA,.OGENOS DO ntN"}';

o Governo da Repablio:a Federativa c10 Brasil

Brasíliar em 12 de maio de: 1989.

EXPOSIÇÃO DE MOTl\'OS !õ9 DCTEC/DAI/D.\.'l 1I/LZVIETEC.-Ug

-Fg7. DE -~7 DE AFRlt DE 1989. DO SE,HOR Ml~ISTRO DE E':;

T/.DO DAS RELACOr.< "U"R!L1RES.

A Sua rxcclência o Senhdr
Doutor !osô Sarney,
Preside~te da República,

Senhor Presidente.

Tenho a honra de referir-~e ao Ajuste Complementar,

ao Acordo Básico de Cooperação Cientí.fica e Técnica celebrad€) e!!

tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da

República do Suriname, para o Estabelecimento de Ur.I Programa de

Cooperação na Area de Pes~uisa sobre- Agentes Patõgenos do Ddndõ,
firmado em Paramaribo,. em 03 de março de 1989.

2. O novo inst;;I"umento, que resultou de rrolongada c

c ...1.dadosa negociação, estab~lece as base.s para a cvoperação en

tre a Empresa Brasileira de Pesquisa. Agropecuária.- I:!!sR..~PA e a

a Un1vernidnàe Anton de ~om do Suriname, com vistas ã implement~

ção d~ um Programa de Intercâmbio CientIfico na ãrea"da "podri

dão da flecha" do dendê, e de'outras doenças que afet~n a referi
da cultura, no :Brasil. e no Suriname.

~. O 1'.justc çm apreço prevê que, para. a =eal.i=.::.;:5~ ~

trabalhos conjuntos de pesquisa,. a EMBRAPA' e a Universidade An

ton de Kom, aeravés de suas unidades de p~squisa sobre o dendê,

colocarão ã diSposição do Programa laboratórios, campos experi

mentais, equipes d~ pezquisadores, bem como campos de produção

de produtores privados, mediante acordos oue venham a estabele

cer com os mesmos.

.c. Face ao exposto, permito-me encarecer a Vossa EXCê

lência A conveniê1!-cia de que seja est.e ~nstrumento submetido a;

exame do Cpnqrés~o N~cional, n~ forma do artigo 49, inciso I, da

Co-nstituiyão Federal.

S. Nessas condições, tenho a honra de submeter proje

to de MensageM ao Congresso Nacional para que Vossa .Excelência.

ze assim houver por bem, encaminhe o texto do ~nexo Ajuste ao p~

der Legislativo. .

Aproveito a oportunidade para renovar ~ Vossa Exc!
lênci;", Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo re,!

pdto.

o Governo da nf::públicã do Surinllime,

Con~ld~rando que, C;Il 2: de junho c!e 197!, à p.:!p~!::!.!=;:

.federativa do BrAsIl e li. Re-púbUca do Suriname: firmaram o .P.cordo 13.ãsico

40 CooperaçãCl Clent!t'ica e Técnica',

Cons!aerliJiClo que- o pãr';9tll.fo 2 "l1b :a.rtlqCJ""I ~o llIenc1onM:o'

Jl.eordo Bã~ieo pre:vé qu~ os progr<'!lma~ e proj@tos no campo da eoop.n:Açio

científica e técnica serio objeto de ajuste. complementl!l.re..

especIficos)

ConBide1;llndo que a dendeicultura e tlrna das principais opçõel

dA cultivo ~rlJl.!lnl'!nte para. A:na2.õnia do 1'Jrll.il e do Surln.'Stn~l

Cons1i!1crando que Empre.a !ralileira de Pesquha
"grop4!cüaria - EMBRAPA e a Oniverlidl1lde Anton de XOIII do Suriname vêm,

hã a19ullI tempo, coope:ri'lnd,o num proqrarn& conjunto .obre • pesquisa d.

doenc. "roêrirlão da flecha-, que, Afeta a cultura do dendê: na Amllzõnia;

Consideranào que existe e'llpress.a vontade p0%' parte da rlt'~re:!.:.

~racUdn" de resqui!lo/l Aqropecúllrh - E!iBRAP~ e da Universidade Antan

~e Xon- do St:rlname em l'!st:abl'!leeer formalment.e um pro9rllrna colaborativo

da pe.quiall sobre 4gentes plltÕr;lll!'no. do dende.

1.cordam o u!9uinte:

~R.!!QQ..J

Objetivos

o ObjctJvo • deato I\j\l.te Complemcntllr li e.tG1;Iclcccr um

progrllirna de intcrcijmblo cientifico Pll árell da -PQdrid5t' Oi\ flecha- do

d.l'ld.,. de 01Jtras doenc:aa que àfetcm .. referida cultura, no Brasil e

no 5ur iname.

~
Orgio. EJIIlllcut:or••

Os Governos c1a República Feder,ativa do Brasil e da Rcpúbica

do Surin.a~e designam. rCl;pectivamentc, co~o órgãos exec.uto:ce. do

pruente Ajuste Complementar a Ernprellll õrl'lsilei:u. de PeJ;qu1...

Agropecúaria - EMBRAPA e a Univer&ldade Anton de Rom 60 Surfname.

ARTIGO tIl

Care;cterls;t.icas E8pecificas

-1. A cooperação compreenderá a participaç;;o r::onjunta nas
pe"qui&as a lerem levadas li; efeito 'no Brasil e no Suriname. , atravês do

intercãmbio de e"peciali&tas, intercãInbio de experiências e àe

lnformã,çôes técnieo-cientific.. e intercâmbio ~e mat.eriaU para

f'O".quiaa.

z. 'Ara. realizaçÃo dOlf t'rabalhoa conjunto.- de ptaqul.a, fi

!:HlrRAPA. fi. Univerlida48 1I.nton c1e K~W..,tl9 Suriname •• CClll'prcrnetem,

att-avó. de .ua. unJ.dat"~. de peaquba .obr. o é1endêi, • coloc<"lr ã
d18po~içi.o do . k'r~9rAma laborlltórioll, CAmpos experimentais, ~quipes d.

::-e.quisac!ores, bem como campos de produçio dei proclu1;ore. privados",

~iante acordos que venham a es tabe1.ecer' com os I\esmo••

.!\. ~,,!t <li:!; l'olrte'!> aS!lequrarão anlpla part:.cipação rec-iproca nos

lrCsultado!l dccorrente~ ócs: trabalhos conJuntos, tanto no !Iras!l como

roo ::';ut"inarre, qUl:!:r Através OP. publicillCõcs, que!' pelo UlôO d'J metOÓO!ogl.l1B

O ~:::OC'C5S0~ que vierem li. SI!:' de~envolvidoG pcloi'S f.1~smos •

.:lo In; "~lvid;Jde'fo fi!' OI àisp~ndio5 d~ ced. t-+ârt.e deV'e~3o :ler

cJCEJ.nido5 eM li;l<lno~ 0t-oerl:ltJ.V05 AnUliJ.S. a &erem acordados Il:nt.rc aE".bàEi~

D~ªicm('fr troce de corrcspor.e,cncia.
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1. .-.a de~pet:.as com" lnterdimbio de especiali.tl.!l previstas no

pedgra!o 1 do Artiqo 111. llc1tn!'l.. lII~rão custeaÕ411 pelA E..":SRAPA e pc! ...

UniversidAde Itnton de Kom do 5urinome ~a 5eguinte forma:

a. ,. Parte que envia pagarâ..a!; passagens itlte:rnll.cionais dos

leus tccnicos;

b) o T'(lt'le que recebe arcari com O!i custos dn diiirias do.
técnicos c~trt>ngcdro~ e OD évcntu1l15 desloc<Jntcntos

~ntcrnos, llC'cess~rios para o cumprimento da misspo.

2. Ol!! órg5011 executore. se comprometem a cUltellr, Cl:ldll u.a'l~

,nualmente, lIlI ptllsag'On(l 1ntorno.cionais ou AP diDrlaa nece5G5:daa do'.:
t.écnicos envolvidoll no .interc5ml.do. sogundo 11II nocuhiuaa••

••taDcleclclalS nOll Plallotl Operativos Anual ••

3. o, õr9ão5 ~Xecutor~~ pa9'l1rio. a tItulo de diárias pAra "CIa

,t«nicoll vhiEantes, o valor em moeda local, corret:pondente ao d••

diirias paga. pela F1l.0 aOB .eu. 'têcnicoa ~ conBultore., dev..n~o o

~nt&nte anual da. diárill.G estar previsto n~s Planos Operativos de que

tntia O parágrafo oi do Artígo III, acima.

"

c.... As viagens: do peesoal técnico previstAs nos PllIno, OperatiYQI

Anuah deverÃo .er confirNda. pelos órgão, e.xecutores, coca
.ntccedência 1lI1nima de 30 (trinta) di•••

5. O envio de mllteriai. • equipamento. de ~ paI. AO "utro

..ger-..~-â pelo dhpoato no Artigo VI do Acordo sisico de Cooperaçio

C1I'!:ntlfica e Técnie., 5endo que.. deape..,:. correl>pondent.. t&mbd

nrêo de:Unid•• pela. Porte. nos piano. OporAtivos AAuah.

~
Dhposlcõea Finita

1. A !:mpre.. Bra.l1dra d. h'.qul.. "9ropecúarb '.. F.HORlI,f'A • I

Univaraidade "nton de Kom do Suriname se comprom.tfllf' a. prestar
•••i.têru:i. d. emergencia .0. ..pecl.1l.tas da outra p~rtp. que ••

encontr('rn cU1Ilprindo rnifl.sõell técnica., no refrrente I' eventuais doença.

~u ac1d('ntrl' no CAIilO de morte no desempenho de lua, funções no

ext..rior, • reepon.abilidade serâ da Parte que enviou o .sl,eclallsta.

2. ApUc.am-cl'l aOR ••pflcial1st.",s deQignado. p;lra exercer"

ttlvida.:les ~m território do outro pah as dispOSições do Artigo V do

Acordo Dá.ico d. Cooperação Científica a Têcn!«:a.

~

Vj,gênc~a

1. O pr~senf;.~ Ajuste Complementar entrará provisoriamente eb.

vigor n... data de sua a5sinatura, e deftnitivamente quando o Governo da

República Federa.tiva do Druil e o Governo da República d'o Sur.i.name se

infor/tlfttem mutuamente, por viII diplomáticlI, lIobre o cumprimento das

.rUpf:cthfls forll\al1dlldcll lcgàh Jnternalll.

2. O prOBanto hjueto COlllphll\cntar poderá lor nltcúodo por' nllituo
.cordo Clntro o Covorno -'<I Rcpúbllco ForJornlivo do Oron!l o o Covorno d •
• epúbl1c8 do Surinollle, prévio o cumpr inu!:nto (\IS respectivas

fOflftlUdAdes legais internas.

f'eito em PlIramaribo, em c:; de março de 1989, em dQ!.

.xf:~phrcl na. 1in9ul'IS portugueu fi. holandesa, .endo ambos os texto.

i«Jualrnente autenticos.

Em 12 de maio de 1 989;

ExcelentIssimo Senhor. Primeiro Secretário:

Tenho il hunr<1 u(' cncillllt ntliJr n ('asa Sf',p"t art.!ll

ft Mensagem do Excelentísslmo Senhor PI:'p.sldente: da Rcpúbl tC<l,

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de E!,

tado das Relações Exteriores, relativa ao texto do Ajuste CO!!!
plcmentar áo Acordo Básico de Coopcr.J.çao Cicnt:I fica e 'I'6çn~

Clt celebrado entre os Governos da República Federativa do Br,!
Gil e a República do Suriname, para o Estabelecimento de um

Programa d~ cooperação na Area de Pesquisa sobre AgtlnLes r~

tõgenos do' Dcndê •

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência protestos de elevada estima e considerar;ãQ.

d'Ú
RONAl.DO COSTA COUTO

Ministro Chefe do Gabinete Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro Secret5rio da çãmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

,-, eL' çOM!SSlIO DE ÇON5I!TU!ClIo E JUSTIÇA E !<EDAC1'jO
ttL,..-r..c,lc-1

I - RELAT6RIO

Atravé~ da Mensagem nº 199, de 1989, o Presi

dente da República encaminha, para apreciação do Congresso N2
cicnal, texto do 'Ajuste Complementar ao acordo Básico de Coo

peração Científica e Técnica celebrado entre o Governo da Re

pública Federativa ào Brasil e o Governo de República do Suri

nam~, para Estabelecimento de um Programa de Cooperação na ~

rea de Pesquisa sobre Agentep Patógeno5 do Dendê, firmado em

Paramaribo. em 3 de março õe 1989.

Nos termos do parágrafo único do art. lº,quaiA

quer atos posteriores que possam resultar em revisão do aluà~

do Ajuste Complementar, ficam igualmente sujeitos à aprecia

çeo ào Congresso Nacional.

Na ExposiçEo de Motivos firrnuda pelo Ministro

~as Relações Exteriores ficou assentaào que

"O ajuste em apreço prevê que, para
a rcalizaç30 dos trabalhos conjunto~, a EMBRA
PA e a Universidade de Anton õe Kom, através de
suas unidades de pesquisa sobre o dendê, 'colo
carão à disposição ào Programa laboratórios ,
campos experimentais, equípes de pesquisadores,
bem como campo de produção de produtores privg
dos, medümte acordos que venham a estabej.ecer
com os mesmos. l~ ,

'ELO GOVE~1l0 D~ REPOBLICA

FEDERl\TIVA DO BR~SILl

t ~..:.: -)I-vL L....----..-l""'
p.ule Tanorl~cha de Lima.

PELO COVEfUlO OA RE;POULICA

~
"'IN""'E'

'" --
A douta Comissão de Relações Exteriores ao a

preciar ~ matéri~ ~pinou por sua aprovação, nos termos do PrQ

jeto de Decret~·LegisldtivoO~~ em exame nesta Comissão.
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11 - VOTO DO RELATOR

A teor dü~ disposições regimentais do art. 28,

§ 4~, a este colegiado cabe manifestar-se sobre o assunto

quanto às preliminares de constitucionalidade, juridicidüde e
de técnica legislativa.

Sob a ótica constitucional, o Projeto de Decr~

to Legislativo encontra suporte no art. 49, inciso l, da Lei

Maior, que confere competência ao Congresso Nacion~l 'para de

liberar sobre acordos, ajustes e atos internacionais.

~ COMISsAo DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

I - RELATóRIO

o Projeto de Decreto Legislativo n2 96, de 1989.

de autoria da' Comissão de Relações Exteriore?r aprova o texto

do Ajuste Complementa~ ao Acordo Básico de Cooperdç~n Cienti

fica e Técnica celebrado entre o Governo da Repúbl~ca Federa

tiva do Brasil e o Governo dalRepública do Surinarnc peru o e~

tabelecirnento de um Programa de Cooperação na Área de Pesquisa

sobre Agentes patógenos do Dendê, fi~mado em oe março de

1989, em Panamôribo.

o Projeto é jur{dico e encontra-se elaborado

dentro dos moldes recomendados para a feitura das lei~.

Diante do exposto, o 'nosso VOTO é pelü consti

tucionaliàade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro

jeto de Decreto Legislativo n 2 96, de 1989.

Sala âa . - I- r;.i: /comussaj_" em . .r de.~~1~(/..~'-VT.·

i / / / .. '. /. ./ ,;'k...<-<. ~.k'
L-;".;1-Ú~%" . '\
.Deputado~ILSONGIBSON/

Relator

de 1989.

De acordo com a Exposição de MDtivos que aeompE

nha a Mensagem n!=! 199, de 198~. "o novo instrumonto, que resul

tou de prolongada e cuidaàosa negociação, estabelece as bases

para a c:?pernção entre a Empresa, Brasileira de Pesquisa Agrop_E_

cuáriá - EMBRAPA e a Universidade Anton de Kom do Surin~me~com

vistas à implementação de um Programa de Intercâmbio Científj.~

co na área da "podridão da flecha" do dendÊ:, e de outras d08Ü'

ças que afetam a referida cultura. no Brasil e no Surin"-'lme" ~

o Ajuste prevê, ainda, que para a eietivaçso

dos trabalhos conjuntos de pesquisa, ôs entidu?es coloquem a

disposição do Programa laboratórios, campos expcrimentôis, pe,â

quisadores, assim como campos de produção privados, através da

acordos q~e venham a estabelecer com seus proprietários.

11 - VOTO DO RELATOR

.--: ..- PARECER DA COMISSÃO

W

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanime

ment.e pela constitucionalidade, juridicidadc e técnica legis

lativa do projeto de Decreto Legislativo nQ 96/89, nos termos

do parecer do relator.

Estiveram ~resentes os S~nhores De~utados:

Sabemos que o dendê tem uma função estratégica

dü maior importância, no campo energético.

Já utilizado como combustível na A.frica, dura.!!

te a 11 Gll.erra Mundial, o óleo extraído d~ frut.o poder<Í substi

tuir o óleo diesel consumido internamente, caso sejam eclacE

dos em produção apenas 10% a 15t da área disponível da Amazô~

nia.

(art. 76. ~r ~n fine, do RI), Bernardo Cabral, Carlos Vi

nagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osvaldo

Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson, Plínio Martins, Theodoro

Mendes, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio s~ada, Ti

to costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Dionísio'Hage, Mes

sias Góis, Ney Lopes, Jorge Arbage, Vilson Souza, Juarez Mar

ques Batista, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Miro Teixeira,

Roberto Torres, Ib~ahim Abi-Ackel, José Genoíno, Marcos Form!

ga, Afrlsio Vieira Lima, Francisco Sales, José !·~el0, J-orge H~

se, Wa9ner Lago, Alcides Lima, Eduardo Bonfim e GOnzaga PatriQ.

ta.

Mendes Ribeiro

Sala àa

I /....,/-;~.'
r" , (
....... Deputado

no exercIcio da Presidência

NILSON GIBSON

Relator.

A EMBRAPA já identificou 70 milhões de hectares

na Rêgi5.o Amazônica (50 mil~ões dos quais no Est.ado ào Arn,:l.ZO

nas) que são considerados iàel1is para Q cult.ivo do dendê $

Mas. mesmo assim, a participação~à~ Brasil no

mercado mundial ainda é inexpressiva: cerca de 50 mil hectares

estão plantados com dendê no"Amazonas, Pará e Sul da Bahia.

dos quais 20 mil já em fase de produção.

Parn que se tenha uma ordem de grandeza. o B:c.§.

sil não figura entre os principais pradutores~

Baseados em pesquisas da FAO, técnico~ da Er1BRB:

PA acreditam que a demanda intern'3.cional por 616'0 de dendê aci;;.!

barã por ser maior do que a disponibilidade. " que torna o mel:

c~do extTemawente favorável à expans5o· da dendeicultura uc

Brasilo

Portanto, é eviàente, que a assinatura desse

Atou ao incentivar a pesquisa na áre~ da cultura de dendê~ é
de grande interesse para o Brasil, pois possibilitara maior

intercâmbio de experiências e conhecimentos, com conseQücn~c

expansão do cult.ivo.
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Diante do ~UpostO, votamos pela ap~ovclç5o

Projeto de Dec~eto Lcgisla~ivo n 2 96, de 1939.

sala da Comissão, em 22- de ~rt"\.c.. de

elo

1989.

&arágraio ünico~ Ficam sujGltos ã apzovaçao do COD

gresso Nacional quaisquer atos de que possa ~esulta~ zevlsão do

Acordo, bem como aqueles que se destinem a estab~lscer Ajusc35

Complementares.

Art.29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na d~

ta de sua publicação.

PARECER DA COMIssAo

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em

reunião realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
do Relator, Deputado Nestor Duarte, pela aprovação do Projeto

de Decreto Legislativo n9 96, de 1989.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Al

cides Lima, Ivo Mainardi, costa Ferreira, Ubiratan Spinelli,

·Iturival Nascimento, Manuel Domingos, JosÉ Egreja, Moisés

Avelino, Erico pegoraro, Neuto de Conto, V~ld~r Colatto, Alys

son ·paulinelli, Nyder Barbosa, Iberê Ferreira, Del Bosco Ama

ral, Humberto Souto, Carlos Cardinal, Adylson Motta, Rosa

Prata, Nestor Duarte, Ivo Cersósimo, Saulo Queiroz, .Rodrigues

Palma, Sérgio Spada, Maguito Vilela, Pausto Fernandes, Jacy

Scanagatta, Juarez Marques Batista e Antônio câmara~
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensa

gem, o Sr. Roberto de Abreu sodré, Ministro das Relações Exte

riores, esclarece que o Acordo rege todas as iniciativas e ati

vidades de caráter cultural, educativo e esportivo levadas a ~

feito pelo Governo e pelas in5ti~uições ~overnamentais de uma

das Partes Contratantes em territôrio da outra e acolhê em sua

sistemática, para efeitos de coordenação. e apoio institucional,

todas as demais iniciativas bilaterais de mesmo caráter.

Conforme está disposto no artigo III deste Ato,

O intercâmbio e a cooperação a s~rem promovidos pelo Brasil e

pela Tchecoslováquia poderão compreender:

Atravês da Mensagem n9 333/89, o Exm9 Sr. Pre

sidente da República submete à aprecia~ão do Congresso Nacio

nal o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa

do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslová

quia, firmado em Praga, em 7 de abril deste ano.

Sala da Comissão,em 16 de agosto de 1989.

-=---=~'_'~ ~C-'?~Q. /7-,.......{<--------
tado BERN O CAB ~ta~ GON~ALVES

Presidente . Relator

~~ COMISsAo DE RE~~ÇOES EXTERIORES
t~d~

I - RELATÓRIO

da comissão, 22 de agosto~e1989

~
't~/..~ .

Dep ado NESTOR DU RT

.' Relator

Sala

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 106-A, DE 1989

(DA COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES)

MENSAGEM N' 333189

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural,

celebrado entre o Governo da República Federativa do

Brasil e o Governo da República SocialLsta da Tche
coslovãquia, em praga, a 7 de abril de 1989; tendo

pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e

Redação, pela cons~ituciona1idaà~, juridicidade e

técnica legislativa; e, da Comissão de Educacão,Cu!

tura, Esporte e Turismo, pela aprovação.

a) o intercâmbio de professores, e5critores~

tradutores, diretores, atores e técnicos t~

âtrais e cinematográficos, artistas plásti

cos, solistas de balé, músicos, arquitet.os,

desportistas e estudantes em nivel de pós

-graduação;

b} á criação de cursos reguÍares de língua pOE

tuguesa, literatura e civilização brasilel

ras em universidades da Tchecoslováquia, a

de 1Inquas, literatura e civilização tche

coslovacas em universidades brasileiras;

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 106, de 1989, a
que se referem os pareceres).

cl .a tradução e publicação de obras literárias

e art!sticas da outra Parte, de reconhecida

qualidade.

(ÀS COMISSDES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO;' E DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO)

d) o intercâmbio àe livros, publicações cultu

raiS e de inform~ções sobre os museus, bi
bliotecas e outras inst1~uições culturais:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

e) o intercãmbio de missões educacionais àe. in
teresse recIproco, e

Art.'9 e aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação

Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do

Brasil e o Governo da República Socia11sta da Tchecoslováquia ,

em ~raga, a 7 de abril de 1989.

f) .. organização de manifestações culturais,

~ais como exposições, conferências, repre

~entações teatra~s, mostras cinematográfi

cas, programas de televisão, apresentaçóeo
musicais, espetáculos de dança, exibiçõec

circenses e certames despor~1vos.
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Este mesmo dispositivo prevê concessão de va

gas e bolsas-de-estudo em cursos de pÓs-graduacâo nas univer
sidades dos dois Paises em áreas de estudo escolhidas de comum

acordo e, ainda, facilidades para admissão e saída de ~aterial

artístico, obra$ de arte, material didático e equipamento cul

tural e educativo.

Além de fortalecer os laços comuns de amizade

que unem as duas naçóes~ o presente Acordo nos parece muito v~

1ioso tendo em vista, principalmente, a atenção.que a Tchecos

lováquia dedica ao ensino em todos os se~s niveis. Trata-se

de um pais,com grande númerO de museus, bibliotecas, teatros,

cinemas e entre suaEE., universidades figuram duas das mais anti

gas do mundo~ a de p~aga, fundada em 1348, e.a de Olornouc, em

1573.

II - VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, votamos pelà aprovação do tex

-to do Acordo sobre cooperação Cultural, celebrado entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbll
ea Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, a 07 de abril de

1989, nos termos do projeto de Decreto Legislativo que apreseE

tlllllOS.

Sala da Comissão, em 16 de agosto de 1989.

~u----e .Q.~,,~
===-e~u~ GONCALVES '

- Relator -

PARECER DA COMrssAo

A Comissão de Relações Exteriores, em reunião realizada
hoje, aprovou, por unanimtdade, o parecer do Relator, Deputado

Djenal Gonçalves, favorável à Mensagem n9 333/89, do Poder Exec~

tivo, nos termos do Projeto de Dêcreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Deputados: Bernardo Cabral-pres~

dente, Aloysio.Chaves e Adolfo Olíveira-Vice-presidentes, Bened!
ta da Silva, Jesus Tajra, Djenal Gonçalves, Mello Reis, EgIdio
Ferreira Lima, Francisco Benjamim, Paulo Pimentel, Enoc Vieira ~

Eduardo Bomfim, Naphtali Alves de Souza, Afr~sio Vieira Lima
Luiz Viana Neto, Amaury Müller, Domingos Leonelli, Oscar Corrêa .'
Júnior, João de Deus Antunes, Antonio Mariz, Marcelo Cordeiro

José Ulisses de Oliveira, Daso Coimbra, Leur Lomanto, Haroldo S~

bóia, Bocayuva Cunha, Mauricio Fruet, Rosário Congro Neto, M~

theus Iensen, Leopoldo Souza, Osvaldo Sobrinho, Ary Valadão, Só
lon Borges dos Reis.

~
.. Sala da Comissão, em 16 de a~sto de 1989.

~-----«"-&==~ <......-/ -t?,',.....~ <
~ado BERNARDO CABRAL D tado GONCALVES

Presidente Relator

COMISSAO DE RELACOES E~TERIORES

.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'i' , DE 1989

MENSAGEM
N'? 333, DE 1989

DO PODER EXECunvO

Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Cultural, celeb~

do entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo dã
Repúçlica Socialista da Tchecoslo
váquia, em Praga, a 07 de abril de
1989.

(DA COMISsAo DE RELACOES EXTERIORES)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 19 t aprovado o texto do Acordo sobre C~

operação Cultural, éelebrado entre o Governo da República Fed~

rativa qQ Br~sil e O Governo da República Socialista da Tche

coslováquia, em Praga, a 07 de ,abril de 1989.

Parâgrafo único. Ficam sujeitos à aprovação

~o Congresso Nacional quaisq~er atos de que possa resultar. re

visão do'Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabele

cer Ajustes Complementares.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra êm vi
gor na data de sua publicacão.

5ut"rll(,.tc :- con.:,;J 110..:1 "c;:ie- d~.r COllfJrC!:i6f':l t;o7Icionu) C' \ l;~

to ao l\cn-r.tJo ::;r,lhrc c.(lO}."~"!"".. t;5.o Culll.\;L";;1J, cC"lc·\:r. ·11',)

(mtrc o Covc!"no ,1cl 1;\.~)t.iLliCl.1 f·(:ar::.":'1t'iv" 1'1') :iJ.';t~J~ t~

o Governo (;:a Rcpúhli::;;t Social.isto. da Td1CCQ:;lovií:.ll1~,

~m Pr.aga, a 07 de "~ril dc 1989.

(As COMISSOES DE RELI\COl:S EXTERIOllES;DE COllSTI1'Ul
ÇAO ~ JUSTJCI\ E r~DAC~O; E DE EDUCAÇAo,CULTLRh,Ef

PORTE E 'l'UIUSHO).

EXCELEllT1ZSI:-IOS Sl:l1HORJ:i> HEMR~OS 00 CONGRESSO tll\CIONAL

Em conforrnidaC!e COtA o di~posto :.0 Artigo 4 S" inciso

I, da Constituição Feê.ornl, tenho a 110nra de slJbmot.er à. elevada ce~

si<!elaçâo de VosS<:t.s };~:cc:lt;ncias, acompàwilÓO de E'xposiçZo de Hot!

vos do Senhor Ministro de Estado ~as R€1~ç5cs Exteriores, o texto

do Acordo sobre cooper~ção Cultural, celebrado entre o Governo

da RBpúblicA Federativa do Drasil e o Gove~o da Rep~blic~ Socia

lista da Tchccoslováqu~a, em Praga, a 07 de abril de 1989.

2. O Acordo rege todas as iniciativas e atividades de

c3r:tcr.cu~tural, eàucativo e esporti~o,abrangcndo diversas moda
lidades d~ intercâmbio, tais como vin~rins de· especialistas, pro~~

ção de cursos, concessão de vügas de~nstituiçõcs de ensino, bo!

sas-de-cstudos, intercâmbio de documentação e 'publicações, bem a~

sim troca de missões e org~ni2ação de manifestações culturais.

Sala da Comissão, em 16 de agosto de 1989.

~ç'~ r---J..---.
~ pu~ GONCAr.NES •

- Relator -

BrasIlia. em lD de I julho

;i-;t/.~~/-~\
----7-

de 1939.
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3.

A Sua Excelência o Senhor
Doutor ~osê Sarney,
Presidente da R~püblica.

Senhor Presidente,

Tenho a'honra de elevar à alta consideraçüo ae
Vossa txcelênc1a o texto do Acordo-entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da
TchecoslováquiA sobre coope~ação Cultural, celebrado ~m Pr~9~,

em sete de abril do nno em curso.
2. O AcoraO roge"todas as iniciativas e atividades
~o caráter cultural, educativo e.esportivo levtid~s a efeito pelo

Governo e pelas institttições governamantais de uma das Part~ tOll
tratantes no território da outra e acolhe em sun s1stcm5tica, p~

ra efeitos de coordenação Q apoio institucional, tod~s as demais

iniciatIvas bilaterais de mesmo caráter.
3. DAto abrange diversas modafidades de intere1im
b10, tais corno viasens de especialistas, promoção de cursps,
cursos, concessão da va9~S eM instituições de ensino, bolsas de

estudos I Jnt9rcarobio de documentaç~o e publicações, bem Assim

troea de ~l&sões e organlza~ão de manifestações culturais.

o Ministério das Relações Exteriores, do' laoo

brasileiro, e o Ministêrio Fed~ral dos Negócios Estrangeiros, do

ludo tchacoslovaco, são designados, no Acordo, Coordcnadnres p~

ra efeitos de implernent~ção de suüs cláusulas e

4. O Acor.do Robrc cooperação cult.ural com a Tche-·
Cdclov~quia re5ultn~do á~ndurccimehto das relações bilateraiz cem

bqucle paIs,_ bem-como da percepção da oportunidade de ampliat~s,

nestf': rnonlcnto, a cooperaçno cultural cem U!l1 paIs onde significa-

t1vos desd~)ram~nto~ e~tão em cur';o, em diferc~tes planos rele
vantes pnra a atuação intornacional.

5. Ncscas condliõ~~, tenho a honra de submeter prg

jeto 4e ~ensüge~ prcside~cial, pa=~ que Voosa Excelência, sa ~~

.lm h01;1vcr por bem, encaminhe texto elo 'Acordo anexo, li: ap:r;o\.eação

do.Pod~r Lagislativo.

Aproveito a oportun1dad~ pare renovar a Vo~

Exc~lência, S~nhor Presidente, OG prctc~tos do meu mais profun

do respeito.

Aviso n9 376-SAP.

Em 10 d~ julho de 1 ge9.

Aproveito a oportuniwade para renovar a Vossa
&xecleneia proteotos de elevada estima e éonsideração.

~/
~ONALDO'COSTA COUTO

Ministro Chefe do Gabinete Civil

A Sua Excclên~fa o Senhor
Deputado LU~Z HE~RIOUE

DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Oepu~ados
BRhS!Lrl\-DF.

~!'.I!.JE:,'1!...~'1!'l!f!J'~ ~HC~LJCA tr.~F~ATJV' 00 ~A'~l!.

u.J:C'Vf'J:L~~....!U.!l:'!'.!1_CI,H'ClMJn,~~hS!!J}

~~FHç~O C\'L1"t'HI.

o Cil)nrnC'l dia ft('PÚtl1iC'~ rrdt>r<J1.1vtl do t1r.. t'õll

•
O Qcwt"'no da h.,ü~,) iCD Se-ei.l i I.ta da 1'ch"t'C'll!:l C'váqul a
(d(lravanh dehC'lrIl' nat'o~ "P;:.rter. CC'lIlt.r.... nnt.C':'"),

Jnsp'radM. no!: prjneípl·o!ó do re-spdto l'lutuo 1 da não

:ln.\"f"ven~ão IID~ IZ':':.Jntos int.erno. e da r~cirroeidnde de viIlnt.a(.t·ntl. e

dC-M.. jC'ot,N~ dI',; (~ru.leeer oz. laços dlt .alnh,kdc que unem O~ dci~ f!(IVc.:o:.

. O prc-sente Al:ordo rcr.e Lodas as iniciaLi .... " e atlvidad~s de

carlÍter cultural, e-ducativo C' dcs."por\.Jvo levadas I efeit.o pelo Governe

e pelEos 1n~tituit;õe:s CC"/ernamentais de uma <Ias Part.es Contrlt,kntes rlQ

território da outra tarte Contratant.e.

Aa tart.n: Contratant.es promo\'erio o fntercimbl"o

eooperação iJ.'blhtcral nos 'e-ampos da cultura, 'da educação e dos esp~rtcs.

.ob..ervadas as rc!spcctl'\las ·::'er;is1ações e ·norma,s vir;entes e o di8PO:stO no
presente A.l:ordo.

ARTIGO UI

1. O lntereimb10 e a cooperação· entre as Partes Cont.ratafltes:
poderão c01l'l~reen<ler: •

.) o lntercimbio dto professores. eser! Leres, tradut.ore.s.

d1retores" atores It' t.écnlcos· teat.rais.. c1nematogrÁ'rleo3,

.rt1ata~ pl~3t1eo~. 'Dol1sta5 de balé," ftIú.sll:os, .rqultetoc,
du:port1Ita:s e estudantt:s em nível Idc pós-graduaçnoj

b) .. erlaçi.o' de..~· eursos . re~ularé15 d~ l!'nquA portur;:ues.,

Uter.t.ura e clvllizaO;30' tu:PsIJelra.!i em universidades dr

tchec:osloviquia., e de 1Irag'uÕlI3 , literatura e civl11%aça,c

\thtcoslovaca.$ em urllver.sidades brasIleiras;

c:) • tr.duç5.o e J'vbHc.ç.o de obras llteráriu. e art!.Hie):4.
da outra hirtc, de reconhecS d. qual1dade i

d) o 1nterciiml:ic. de livro., pub.Uc.çõ.J. culturaJa e de:

1ftror'loçt.es sobre os .useu.l, blbl1otC'c:as • outras
lnaU tui Ç(iCIl C101 1 t.urD1&;

e' "Jnttrc;'trIbio de r.h.oeJl fdvC'.cion.Jto dr

rrclrtof:o, e

f). orr.llnJ1,ktiio dI' ~ ... nJr(sh~ot'::. cult.uc ..1s, ".1'. co",o
el(pcH,fçôt,:-:, cC'nrcrenclas,res;.r':Ltnt.açõe,: tellt.rah" ~o..·trll'.

e1nr.lh:ltorr~!"1c:pz, procr'fl'IR~ de te1nü:ho, al're~f'nt.ç(.(.

Il;u~h:..s·t. I er.pet.ácu] O~ de donçli, exibi ÇÔCI\. coj ree;o.ee ..

ce-rt.omt·r:. d~=-port' vos.

3. 1 fin de ~Mp~tl'llentar o prc:;e:ntoe- inst.rumento, 1ft tbrt.cJ.

Ct'ntr"U.r.tf:~ estllbl':'lC't'erÃo de- tOfflUtll acordo, ror 1ntcrtr:t-dio C!~H'.

re.Ptet~ ... ~:'t Kj$t!ôc:! diplomntie~s, procr'f"la~ b!lInLllh (1(' jnt('rciirnM('l,

qut' C'onrrcl!'nd~rão at1vldgde:. de- coopt."raçno t '~!Ifm como .~ corld1çõt's

t1nflnct'ira$, ~ntre outra.!':., c:isencllii!o" 31.1" conCl'"f;:liZilÇio. No t'roC'~!::o

ExcelentIsslmo Senhor Pri.meiro Secretário:

1fenho a honra de 'encaminhar ao essa Secrctêlria

a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Rêpública,
acompanhada de. Ex?osição de Motivos do Senhor Ministro de E~

tB~O das Relações Exteriores, relativa ao texto do Acordo sQ
hre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da Rcp~

blica Federativa do Brasil e o Governo da República Sociali~

til àa Tchecoslováquia, em praga, a 7 de abril ae 1989.

~. W.. lIedid'"

cOf.cf'dcriio vatOlS t

,,"ua1'\. U!'l.S\'t'r.!"idtldN'

• ~C'olhi~ns de comum

de ~:JIIIS di:;rConlbil1dad('~, .a 'artC'!' Cont.rlltllhlc:z

bolt~!:-dt"-c:nudos em cursos de rÓ~"r.raduaçlio de

pÔlra e:::t.udant(l~ dI outra r.~tr, enl iírC'As dr rc.tudo

"cordo •
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':lV '.)'Jl'l e:hboT';;o;ão os prO~t~tJÔdg cl~v.er~o contclt.. plt!r' (J >.;ont.i:;'/l.:ddtld~ dü~

c;~1vidfld~s üe !ntercâmM o que sao ohj~tivo do [.lr~sefltE' j1~(wdo.

t: <> ~.... c POf't.es Cont('~tC:lf1te:; fnoi li f..J r5o, Cftl ncu~ rrenl)ceÍ'.2 voz
\~Cí"li"S';\Ôf'~OS~ n Ot'C;~!1i2ação do!: ~-.r·o&ri:<ma~ bianuais de :i.tlt~l·eãl'lIb:1o

õ:;~~)\Y.lIi"~lt e.duc~cioni\.l ('. de$:,op't,ivo no ambil;.o ~o íJt"oesf!:nte lic.ordo r

:).tiIC]US2"C Cju:lnto n. ndmi:'l$~o c ~nrd.a de Ol~t(:f'il'Jl Qrtíztico~ obraS de

oí'l:.c~ ilIatcr1al dicl~1.1co c equipamento cu'l.ural c (';!dlJCat.:l,1JO.

1,Q D. P~rtc brasileira de:sjgna ti rUnistério f3:ss llc:1:n~õ~s

G:,1:.erior~~ corno Coorder~dDr de sua flart.!cdpação na execuc;ão do ))l"'esente

[lcordo~ e li Parte tehcCo51o,,'ac .. designa, para o !!'lesmo fim,o Hini~t.ér:!.o

Vccltu.l do.! Ji,lcgócios E~transeiro$. Ao:s Coordenll.dore.!> cab~rá:

~~ 2',H\U:Õ:'lr o ct':'C'IIVC'ilvlmento ~o ·.1bt.f'rci:l'Jb10 c da et'o~'~rllçi\tl

bUil'l~rlil nos c ..mpo!- cul\'Jral. eoucilc1onal e de:Jlort1vo;

r)) ulJaUUr ('I c\~r.prjro,C'r.tC') do'! ~~rol;rilu:l&t. oilflterail'; de int.c.c.

(;.:;ro~)iô~ eXtlni!H'lr e ólprC'Ja:" f1re-t,rar..a!; bianuais elabori]d~-! c

f·í'·:>jctos C!.lfíCcí fi co!>.

'~Q '\01311:> t):.; q\le~tõcs rehtivll:! õ cxeeuçnl::> ~O~ projctotJ c

YWOt,t'êj;r,;<.l:- (Ie Sntercimbic e coopcraç~o cuJturni~_. (lduCl!t.ivo~ c dc..,port.i

,.lOS ~n~f'c.: 85 ?artes ContJ'at8nt.e-5 8~rio tr"Dhdas pelos 6reaos cool"deoiJrJg

PC'~o fJor- !ntert'lcdjl) das r~3pcct.ivIl3 ~1fl:5ÕeS dlplom';ticfts.

Bo !,1!> r"artcs Cont.ratnntes 1!e C'orr.r.rof.lE:tem ti l<ubmeter 11 s1=st.1t1ll!.

f~ilC'tt 00 prcse:"Jt.e Acordo todcs os :;!UAS i;ltjv:ldides de natureZII cultural,

ouue.donal ou lJe'porUva, Fe .. l!:ulda.5 no tf:rritôr!o d~ oetrA.

At. Pllr\t':' COlltril"'l:I.t.Cl poJt'r5~ e~l('b:"ar, rt"r via dip]NI'I~tjctl,

!"'.1u.!',t('~ CDrT'r'J~r'''llt:'rc:. t~ 1'I"t'~-:lltr h"':Jrdo O:;U~ ViM:'" à erjnçbD dt

h"or:r'ltr.i'~. ele Tr,d'nlh" C'ntl"e \mJv('r:;jrjndt'!: t!' Jn!t.Hu~~õ('$ dt' ('r:~,HI'

&Upl'r·S:,,', t..crr. c:,n.o cultund,: " d ... r.y~:'!.~·'u~. Qt' afl,l.":; (tt: l.il!!~C'~l e)uc

de~ej('l!l (,oc·"'t'r1'I· tl:;~ c;)np('o~' db C'ultlJ:"t!. (t(!~('açõc> c esportt':>,

eonrorr:J1dê::1c (:"1'. 0:- prJr.c!pJ ...s c d1!;·~~~'HSvr.s df:t.t.e. I,cordo.

QUIlquer modif.1ca,;io ao pre!.".l'hlc Acordo. ou a su.. rev1!;~r:t,

d:(:vcr~ 5t-r propo~tiil. por e:ocr1 to e entrar'; ~r.a viee-r dcopoit\ d<' aprovada

por ,D.bas I!~ F'5rt~.s. ContrÍllt.antt's.

~1.!

1. V lJ' "'::'l.In ..e Acordo cntr3rá em ViSOl' Ih.. uoIt.R do Trocv de Nota::l

por mt'1o das quai:; :I, Parte~ Contr.tar.t.~.!l 1nrortl... riio UfI'l3 à Q.lJl.r3 =obre

.. sua IIpl"oVlção t de "cordo corrI os proeC'djt=lento~ est;).bcleejdo~ por ::;u.~

l'~spect1VAS 1et:!.:.;hçõe,s.

~. o pre::ente Acordo perl't'.anec:cr:í em vigor por urr. ptrlcdo de do1~

anos, apõs o qual s~t"'i iiutct",at1caMent.e renovado pc,r pcríoJo::: .. rJh:.1vtlZ,i:õ

de tee,03 duração, a llIenc~ quC" vir,.. óar Part:E.S Contratant.e~; Illün.l.festc à

outrit, ;oor f'!;;cdto 't' COl'=l ante-ced~nc1p d~ .sel~ f!'Ie!-~s de ~u. expira;;2 ••

sua intençS,o de <!á-:'c> por t-erminado ao final-do per!odo de valiC!ild~ f'='

eul'SO ni) morntntc- da notificaç;".

~);til".:tÚ' çu rlc;iUnc:'auo I) p,.esen1.e Aeor~t'. e::.::a~ d1spe:!;:'~;":·

cQntJnOlario ti reter l:;u~it'quer obriEilçt.cS n~:) er.~.e:Juie,],~

durlint.e- !:U3 "H,i:"oe:.~. T:.1~ Obr:it'.i;ce~ .:ser.~ t)l~~wlti>':;-! tl,1;.i.

t(;rI!o1no.

(1cHo c:'J P:'lll.':S. 4l0~ t 'Cu~ ~o ~t: i:!e tl~r~l e-.. ;jf:,. t., él,,~:,

nE.lI'p!"j~~ or~ ~l :ud.:. n~.: ] !nl;lJa3 J.'Glf't..u.;:J~" (: t.eh~t: .. I :o:..::~t: :l~~::;; c,:
t.n~tcs '~C~tll ~~r.tf riU t~~tico~.

~ B L A T 6 R ! O

Projeto elábor.a.do pela Comissão àe Relagões ];:~~J~~

ziores aprova a ~exto do Acordo sobre cooperagão Cultural Q a81G~

bl:"odo entre o Governo da República Federativa do Braoil (i:l o G.J ""

~}crno da F,epública Socíalista da TCrlecoslovãqu~a, em Praga 8 c..

f"1Gl abril de 1969, suiJrnetido à apreciação do Congresso Nacional o

pela Mensagem n9 333, de 1939 1 do Sr. Presidente da RepuDlica

~companhada de Exposição de Ho'i::ivot; tIo Sr. biinistro da s f::~J.a""

çoes E~terJores.

Ma forma de despacho presidencial ce 23 de agos~o

ultimo, além desta, devera manifestar-se a Comissão de Educação a

Cultura, Esporte e Turismo.

f; © relatór:1.o ~

<;í; ~
-'

Escorreita quanto a técnica legislativa e 5 jUTi6i

cit.:'íade, 8. proposição t.em i.:I sua const.i tucionalidade plenamente ws=

aegurada pelo disposto no inciso! do artigo 49 àa- constitui~aoc

2 <;) voto.

Sala da comissão, em

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de constituição e Justiça e Redação,

~n reunião ordinária plenária realizada hoje, o~inou unanime

mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis

lativa do Projeto de Decreto Legislativo n9 106/89, nos ter

mos do parecer do relator.

Estlvera~ ore~ente5 os Senhores De~utados:

Hendes Ribeiro no exercIcio da Presidenci'.'

(art. 76, ~, ~, úo RI), Bernardo Cabral, carlos Vi
nagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osvaldo

Macedo, llichel Temer, Nilson Gibson, Pl!nio Martins, Theodoro
Hendes, Renato Vianna, Rosario Congro Neto, Sérgio SJ..)ada, T!

to Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Dionrsio H~qe, Mes~

sias GÓis, ~ey Lo~es, Jorge Arbage, Vilson Souza, Juarez Har~

ques Batist~, Sigmarin3a Seixas, Gerson Peres, l1iro Teixeira,
Roberto Torres, Ibrahim Abi-Ackel, José Geno!no, !~arcos Form!

ga, Afrísio Vieira Lima, Francisco Sales, José lIelo, Jorge l!a

ge, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduardo Bonfim, Gonzaga patri2
ta e Evaldo Gonçalves.

,.,. ,. "')::1"': ~,."''" ,. ""'

7~~lENDE{ iUBEIRO ')

no exerC'iCiO~~A:7:;idêif\( ~/

OO~"'o.d?::~~~:/
I l &J'

LI
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~U/U~;~ e''''

~. VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto,

Acordo em tela, nos termos do Projeto
106, de 1.969.

opinamos pela aprovação
de Decreto Legislativo

do
nQ

::;:.- RELATaRIO: JO J-tfilVA ew
Sala da Comiss~o, em ~ de ~o de 1.989

Originário da Mensagem Presidencial nQ 333,
de 1.969, o Pr9jeto de Decreto Legislativo nO 106, de 1.969, ora
em exame visa a ratificar, nos termos do art. ~9, inciso I, da
Constituiç~o Federal, o Acordo de Cooperaç~o Cultural entre a
República Fed~rati~a do Brasil e o Governo da República Sociali~

ta ~a Techecôslováquia, concluido em Praga, a 7 de abril de

1. 989.
Deputado

Nos oito artigos que compõem o presente O~

cumento, fica caracterizada sua finalidade principal, que é a
do incentivo ao' intercâmbio cultural entre os dois Países, com:

E evIdente a importância do presente Acordo
Internacional que vem consolidar o estreitamento 'da relaç~o cul
turaI entre os dois Países.

Conforme se depreende de Exposiç~o de Moti
vos do Ministro das Relações Exteriores, em anexo, o Acordo
objetiva criar instrumentos capazes de disciplinar e orientar a
cooperação entre Brasil e Tchecoslaváquia no domínio cultural.

PARECER DA COMISS~O

Sala da Comissão, em 20 de setembro de 1989a

A Comissão de Eoucação, Cultura, Esporte e Turismo,

em 8U. reunião ordinária, realizaà~ em 20 de setembro àe

1989, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de D~

erêto Legi qlativo n g 106/B9, da Comissão de Relações Ext~

rior~s (Mensagem nº 333/89, do Poder Executivo) que "Aprova

o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado ~E

tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

da República Socialista da Tchecoslováquia, em Praga, a 7

de abril de 1989", nos' termos do pareeef do Relator, Deput~

do Osvaldo Sobrinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ubiratan

Aguiar, Presidente; Celso Dourado, Jorge Hage e Florestan

Fernandes, Vice-Presidentes; José Queiróz, Mauro Sampaio

Hermes Zaneti, Bezerra de Melo, Costa Ferreira, ~tila Lira,

Sólon Borges dos Reis, Elias Murad, Osvaldv Sobrinho, Fábio

Raunheitti, Evaldo Gonçalves, Maguito Vilela, Luiz Marques,

Eraldo Tinoco, Amilcar Moreira, Tadeu França, Agassiz Almei

da, Sandra Cavalcanti,Lídice da Mata, Mátio Martins, Nelson

Seixas e Mareio Br~güa

de

escritores,
ciriematogr~

arquitetos,

de língua
universidades

ci·vflizaçllo

teatrais,
apresentações
e certames

uh e de
tituições

a) o intercâmbio de professores,
tradutores, diretores, atores e técnicos teatrais e
ficos, al._;~as plásticos, solista' de balé, mÚ>lCOS,
desportistas e estudantes em nível de p6s-graduação;

b) a criação' de cursos regulares
portuguesa, literatura e civilização brasileiras em
da Tchecoslováquia, e de línguas, literat~ra e
tchecoslovacas em universidades brasileiras;

c) a tradução e publicação de obras literárias
e artísticas da outra, Parte, de reconhecida qualidade;

d) o intercâmbio de livros, publicações cultu
informações sobre os museus, bibliotecas e outras in~

culturais;
e) o intercâmbio de missões educacionais

inte-esse recíproco, e
f) a organização de manifestações culturais

tais como exposições, conferências, representações
.ostras cinematográficas, programas de televis~o,

",usicais, espetáculos de dança, exibições. circenses
-desportivos.

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

N" 128, DE 1989

(Da SI" Rita Camata)
Regulamenta o inciso 11 do art. 59 da Constituição

Federal, dispondo sobre a permanência e o trânsito
de forças estrangeiras no território nacional.

(Anexc·se ao Projeta de Lei Complementar n"
53. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Depende de prévia aprovação do Congresso

Nacional a autorização do presidente da República no
sentido da trânsito e da permanência temporária de
forças estrangeiras no País.

§ 1'! A mensagem encaminhando o consentimento
de que trata este artigo tramitará em regime de urgên
cia. votada bicamcralmcntc. com preferência sobre
qualquer outra matéria na ordem do dia.

§ 2' Da mensagem constará o tempo de permanên
cia ou a descrição do trecho a ser transitado. podendo
o Congresso restringir ou ampliar a proposta.

Art. 2" Negar-se-ão o trânsito ou permanência no
território nacional de forças de países com quem o Brasil
não -mantenha relações diplomáticas.

Art. 3" Qualquer nação que desrespeite as prescri
ções desta lei será declarada em estado de beligerância.

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçáo.

Al't. 5! Revogam-se as disposições em contrária.

Justificação

Os imperativas da solidariedade continental podem
condicionar a situação de emergência prevista neste pro
jeto, que regulamenta o item II da art. 59 da Consti·
tuição, reiterando matéria de Constituições anteriores.

Na caso da Tríplice Aliança. que se formou na Guerra
da Paraguai, na século passada. essa hipótese se confi
gurou.

Esperamos que a projeta seja aperfeiçoada pela Co·
missão de Segurança Nacional e àprovado pelo pie·
nário.

Sala das Sessões, -. Deputada Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇl~ODAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

........... ·.. ····· · -if-iü'LO·IV ..
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I
Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a elabo-
ração de:

I - emendas à Constituição;
II -leis complementares;
IH - leis ordinárias;
IV - leis delegadas:
V - medidas provisórias:
VI - decretos legislativos:
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a

elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 201, DE 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Antônio Ueno a par
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado, Antonio Ueno

autorizado a participar de Missão Cultural no Japão,
no período de 18 a 29 de setembro de 1989, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, considerando-se esse
afastamento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara do Deputados. 
Edme Tavares, Segundo Secretário, Relator.

Justificação

O Senhor Deputado Antonio Uneno foi convidado
pelo Senhor Governador Álvaro Dias, do Estado do
Paraná; para acompanhar o Dr. Antonio Acir Breda,
Chefe da Casa Civil de seu Governo. em viagem à
Província de Hyogo, no Japão. no período de 18 a
29 de setembro de 1989. a fim de manter contato com
o Exm' Sr. Governador Toshitami Kaihara. visando
maior intercâmbio econômico e culturaL

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos deputados, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1', do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre Parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão. razão pela qual apresentamos o anexo antepro
jeto de resolução para para os efeitos requeridos.

Este, o parecer.
Sala das Sessões, de de 1989.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados: Paes de Andrade, Presidente: Inocêncio
de Oliveira. l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vi
ce-Presidente: Luiz Henriqoe. I'! Secretário; Edme Ta
vares, 2' Secretário (Relator); Carlos Cotta. 3' Seere
tãrio; aprovou o parecer do Relator, favorável ao proje
to de resolução que "autoriza o Senhor Deputado Anto
nio Ueno a participar da missão cultural no exterior".

Sala das Renniões, 13 de setembro de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

Brasilia. .5 de setembro de 1989
Meus cordiais cumprimentos. pela presente, solicito

considerar Missão Autorizada, minha viagem ao Japão,
entre os dias 18 ã 29 de setetnbro do corrente ano,
quando estarei.acompanhado o Dr. Antonio Acir Bre
da, Chefe da 'Casa Civil do Governo do Estado do
Paraná, a convite do Senhor Governador Álvaro Dias,
quando estabeleceremos contaeto com o Governador
Toshitami Kaehara, da Província de Hyogo, visando
um maior intercâmbio econômico e cultora!.

Sem mais para o presente momento, desde já ante
cipo meus mais sinceros agradecimentos e, ao ensejo.
renovo expressivos protestos de consideração e apreço.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Em Tempo: Encaminho-lhe anexas. cópias de telex
do Senhor Governador do Estado do Paraná.

Atenciosamente - Antonio Veno, Deputado Fede
ral.

Exm' Sr.
Dep. Paes de Andrade
Presidente Câmara dos Deputados
Brasilia - DF

Para conhecimento Vossencia. tenho prazer comuni
car-lhe acabo transmitir seguinte telex:

Curitiba, 5-9-89
TLX ATG 3056/89

Exm" Sr.
Dep. Antonio Ueno
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Com meus cumprimentos, tenho satisfação convidar
Vossencia para viajar, em companhia do Dr. Antonio
Acir Breda, Chefe da Casa Civil do meu Governo.
AA Provincia de Hyogo, Japão, entre os dias 18 e 29
de setembro de 1989. a fim de manter contaeto com
o Exm' SI. Governador Toshitami Kaihara. visando
maior intercambio econômico e cultural entre estado
parana e aquela provincia-irmã.

Cordialmente.
Alvaro Dias
Governador do Estado do Paraná

Exm'
Dep. Antonio Ueno
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Exm" Sr.
Dep. Antonio Ueno
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Com meus cumprimentos, tenho satisfação convidar
Vossencia para viajar, em companhia do Dr. Antonio
Acir Breda. Chefe da Casa Civil do meu Governo,
AA Provincia de Hyogo, Japão, entre os dias 18 e 29
de setembro de 1989, a fim de manter contacto com
o Exm' Sr, Governador Toshitami Kaihara, visando
maior intercambio econômico c cultural entre estado
parana e aquela provincia-irmã.

Cordialmente.
Alvaro Dias
Governador do Estado do Paraná

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 202. DE 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Enoc Vieira a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Enoe Vieira auto

rizado a participar de Missão Cultural em Israel. no
período de 7 a 23 de setembro de 1989, sem ônus para
a Câmara dos Deputados, considerando-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Art. 2" Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

o Senhor Deputado Enoc Vieira ioi convidado para
participar de programação cultural a ser ministrada pela
Universidade Federal de Israel, no período de 7 a 23
de setembro de 1989,

Dessa forma apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados~ ~)oHcitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1''. do Ato da l\1.esa n' 83178.

A p~esença do Deputado brasileiro nesse evento será
_ de grande importância para as atividades legislativas

do nobre Parlamentar.
. Destarte. nada se nos afigura que possa obstar a pre

tensão. razão pela qual apresentãmos o anexo antepro
jeto de resoluç';o para os efeitos requeridos,

Este. o parecer.
Sala das Sessões, de de 1989.

Setembro de 1989

PARECER DA MESA
A Mesa. na reunião de hoje, presentes os Senhores

Deputados Paesde Andrade, Presidente. Inocêncio de
Oliveira. l' Vice-Presidente, Wilson Campos. 2" Vice
Presidente, Luiz Henrique. l' Secretário, Edme Tava
res. 2' Secretário (Relator) e Carlos Cotta. 3' Secretário,
aprovou o parecer do relator. favorável ao Projeto de

-Resolução que "autoriza o Senhor Deputado Enoc Viei
ra a participar de missão enltural no exterior",

Saladas Reuniões, 13 de setembro de 1989_ -Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

Brasr1ia, 17 de agosto de 1989.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~ que recebi o convite anexo para

participar de programação Cultural Religiosa a ser mi
nistrada pela Universidade Federal de Israel. no perío
do de 7 a 23 de setembro do ano em curso.

Tratando-se de Missão Cultural de alto nível. solicito
a V. Ex' seja a referida viagem considerada como Mis
são Autorizada, sem ônus para esta Casa. no período
de 5 a 25 de setembro de 1989.

Certo da costumeira atenção de V, Ex'. antecipo meu
agradecimento. - Cordialmente, Enoc Vieira,. Depu
tado Federal.

Ofício 1-8-89
Ao lIme' Sr.
Dep. Enoe Vieira

Conforme Convite/Programação em anexo. apre
sentamos abaixo síntese da programação Cultural Reli
giosa a ser ministrada pela Universidade Federal de
Israel. no período de 7/9 a 23/9.

l'Palestra: "Raízes judáieas no Cristianismo"
2'Palestra: "Kibutz, revolução social no século XX"
3' Palestra: "Fatores que conservam um povo judeu

como povo durante 2000 anos".

COMITÊ DE HONRA

Prof. Even Shosan - Diretor do Instituto de Pesquisa
e Inter-Relação de Cultura e Religiões.

Dr. Eliezer Hodd - Diretor do Departamento Lati
no-Americano do MTI

Dr. Bernardo Treister- Diretor do Museu Diáspora
(Universidade de Tel Aviv.

Esclarecemos ainda, que no período acima citado
estaremos também ministrando palestras sobre arqueo
logia Egípieia. Grega e Romana.

Em caso de dúvidas oriundas do presente ofício quei
ra contactar-nos.
Brasília. 10 de agosto de 1989.

PROJETO DE LEI
N' 3.456, DE 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 485/89

Institui a Taxa de Fiscalização dos mercados de
seguro, de capitalização e da previdência privada
aberta e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição c Justiça C Reda
ção; de Economia, Indústria e Comércio: e de Fi
nanças.)

O Congresso Nacionai decreta:
Art. 1" Fica instituída a Taxa de Fiscalização dos

mercados de segu,-", de capitalização e da previdência
privada aberta..

Art. 2~ Constitui fato gerador da Taxa o eJrercício
do poder de polícia legalmente atribuído à Supelin
tendência de Seguros Privados (Susep).

Art. 3" São contribuintes da Taxa os cstabdcci
mentos de seguro, de capitalizaç,ío e de previdência
privada aberta com ou sem fins lucrativos.

Art. 4" Os valores da Taxa, expressos em Bônus
do Tesouro Naciona1 (BTN). são os constantes da Tabe
la anexa. devidos em cada lrimestre, de acordo com
O tipo de atividade, apurados conforme os seguinl'''s
c.rhérios:

! - Unidade da Federação (Estados. Distrito Federal
G Territórios) em que o estabelecimento tenha matriz
- 'Coluna A: e~

[I - por Unidade da Federação em que o eslabele
cimento opere adcionalmente - Coluna B.
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TABELA A QUE SE REFERE O AR!. 4º

Capítal iZ8Ção

Art. 5" A Taxa será recolhida até o último dia útil
do primeiro decênio dos mescs de janeiro, abril, julho
e outubro de cada ano.

§ 1" A Taxa não recolhida no prazo fixado será
atualizada na data do efetivo pagamento de acordo com
o índice de variação da BTN Fiscal e cobrada com os
seguintes acréscimos:

a) juros de mora, na via administrativa ou judicial,
contados no mês seguinte ao do vencimento, à razão
de um por cento, calculados ua forma da legislação
aplicável aos tributos federais;

b) multa de mora de vinte por cento, seudo reduzida
a dez por cento se o pagamento for efetuado até o
último dia útil do mês snbseqüente àquele em que deve
ria ter sido paga;

c) encargo legal de vinte por cento, substitutivo da
condenação do devedor em honorários de advogado,
calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida

Ativa, que será reduzido para dez por cento se o paga
mento for efctuado antes do ajuizamento da execução.

§ 2" Os juros de mora não incidem sobre o valor
da multa de mora.

Art. 6" Os débitos referentes à Taxa, sem pre.iuízo
da respectiva liquidez e certeza, poderão ser inscritos
como Dívida Ativa, pelo valor expresso em BTN ou
BTN fiscal.

Art. 7' Os débitos relativos à Taxa poderão ser par
celados, a juízo do Conselho Diretor da Susep, de acor
do com os critérios fixados na legislação tributária.

Art. 8\' A Taxa será recolhida ao Tesouro Nacional,
em conta vinculada à Susep, por intermédio de estabele
cimento bancário integrante da rede credenciada.

Art. 9' A Taxa será cobrada a partir de l' de janeiro
de 1990.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaç,io.

Brasília

8. Vale consignar, por oportuno, que a experiência
internacional demonstra inequívoca tendência no senti
do de que as atividadcs do órgão fiscalizador sejam
custeadas pelo próprio mercado, tal como se constata,
por exemplo, nos Estados Unidos (New York Insurance
Department), na Alemanha (BundesaufsichamtFur das
Versicherungwesel) e na Itália (Instituto per la Vigi
lanzaSulle Assicurazioni Private e di Interesse Colletivo
- ISVAP), cujos estabelecimentos congênercs são
mantidos com recursos captados diretamente junto aos
integrantes da indústria fiscalizada.

9. Esse procedimento, em verdade, reflete a validade
do príncipin da justiça tributária. porquanto impede
que toda a sociedade brasileira seja chamada a contri
buir para a manutenção de um órgão fiscalizador cuja
competência está imediatamente restrita ao setor de
seguros, capitalização e previdência privada aberta. que
está plenamente capacitado a atender a esse encargo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos do meu mais profundo respeito.
- Maílson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
Aviso n' 545-SAP. .

Em l' de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Excclêntíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelêntíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, relativa a projeto
de lei que "institui a Taxa de Fiscalização dos mercados
de seguro, de capitalização e da previdência privada
aberta e dá outras providências".

Aproveito~ oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefc do Gabinete
Civil.

de 19

Quant i dade de BTN

A B

6.775 295

6.775 295

13.550 590

6.775 295

13.550 590

de, deLEI Nº

Tipo de Atividade

Seguro do Ramo Vida

Seguros dos Ramos Elementares

Todos os Ramos de Seguro

Previdência Privada Aberta

Observações:
1) Quando a autnrização não coincidir como o início

do trimestre, a taxa será calculada pro rata mês e paga
até O quinto dia útil seguinte ao início das atividades
do estabelecimento.

2) Os Ramos <je Seguro acima especificados pode
rão ser revestidos pelo, Conselho Nacional de Seguro&
Privados (CNSP), segundo critérios técnicos, sem alte
ração de valores.

MENSAGEM N' 485, DE 1989,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo
projeto de lei que "institui a Taxa de Fiscalização dos
mercados de scguro, de capitalização e da previdência
privada aberta e dá outras providências", a partir do
que consignado no Regulamento Murtinho.

Brasília, l' de setembro de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 155,'DE 17 DE
AGOSTO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA FAZENDA

Exce1entíssimo Senhor Presidente da República:
A superintendência de Seguros Privados (Susep). é uma
autarquia federal criada pelo Decreto-Lei n' 73, de 21
de novembro de 1966, para, na qualidade de executora
da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), exercer a fiscalização da constituição,
organização e funcionamento das operações das socie
dades de seguros.

2. Com o advento do Decreto-Lei n' 261, dc 28 de
fevereiro de 1967, e da Lei'n' 6,435, de 15 de julho
de 1977, foram cometidas à Susep idênticas atribuições
em relação respectivamente, às sociedades de capitali
zação e às entidades de previdênci privada aberta.
3. Por seu turno l em consonância com o que regislra
a história da fiscalização do seguros lIO Brasil, a partir
do que cOllsignado no Regulamento Murtinho, as com-

panhias de seguro instaladas no País contribuíam para
apagamento integral do custeio da antiga Inspetoria
de Sguros, as despesas de manutenção .da Susep eram,
a t~or <lo estatuído pelo art. 39 do Decreto-Lei n' 73,
de 1966, atendidas por parcela' dos recursos prove
nientes do imposto sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
-IOF
4. Entretanto, de molde a compatibilizar a legislação
ordinária com o texto constitucional então vigente, que
vedava a vinculação de receita tributária a órgão, fundo
ou despesa, referido preceito veio a ser rcvogado, res
tando à Susep, para sua manutenção, apenas os recursos
transferidos mediante dotações constantes do Orçamen
to Geral da União, sem nenhuma contrapartida dos
destinatários da ação fiscalizadora esttal, apesar de este
segmento específico possuir flagrante capacidade con-
tributiva. .

5. Ocorre que, a Constituição de 5 de outubro de
1988, ao estruturar o Sistema Financeiro Nacional, não
s6 consagrou a existência do 6rgão fiscalizador dos mer
cados de seguro, previdência privada e capitalização
(ar!. 192, inciso lI) na condição do titular do poder
de polícia, como, também, por integral pertinência com
os fundamentos jurídicos das taxas, ontologicamente
consideradas, restringiu a anterior vedação à vinculação
de receira de impostos (art. 167, inciso IV).

6. Em tais condições, inexiste impedimento na legis
lação pétria a que s,e retome, em sua inteireza, a tradição
hit6riea brasileira' relativa ao setor, bem assim que se
restaure o conceito de autarquia como serviço público
descentralizado, que tem entre seus princípios basilares
receita e arrecadação próprias e a autogestão dc seus
recursos.

7. Por esses fundamentos, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelencia o incluso
antcprojeto de lei que institui. ao abrigo da pcrmissão
contida no art. 145, inciso n, da Constituição, a Taxa
de Fiscalização dos mercados de seguro, de capitali
zação e de previdência privada aberta a ser cobrada
pela Susep, de maneira a assegurar a essa Autarquia
os recursos neccssários ao atingimento de seus fins insti
tucionais.

PROJETO DE LEI
N' 3.457, DE 1989

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 486/89

lustitui a Taxa de Fiscalização dos ·mercados de
títulos evalores mobiliários e dá outras providên.
cias.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Economia, Indústria c Comércio; e de Fi
nanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art'. l' Fica instituída a Taxa de Fiscalização do

mercado de valores mobiliários.
Art. 2' Constitui fato gerador da Taxa o exercício

do poder de polícia legalmente atribuído à Comissão
de Valores Mobiliários - CVM.

Art. 3' São contribuintes da Taxa as pessoas natu
rais e jurídicas que integram o sistema de distribuição
de valores mobiliários, as companhias abertas. os fun
dos e sociedades de investimentos, os administradores
de carteira e depósitos de valores mobiliários, os audi
tores independentes, os consultores e analistas de valo
res mobiliários e as socicdades beneficiárias de recursos
oriundos de incentivos fiscais obrigadas a registro na
CVM (arf. 9' da Lel n' 6.385, de 7 de dezembro de
1976 e art. 2' do Decreto-Lei n' 2.298, de 21 de novem
bro de 1986).

Art. 4' A Taxa é dcvida:
I - bimestralmente, de acordo com os valores ex

pressos em Bônus do Tesouro Nacional - BTN, nos
casos especificados nas Tabelas "A", "B" e "C";

11-por ocasião do registro, de acordo com a alíquota
corrcspondente, incidente sobre o valor da operação,
nos casos da Tabela "D".

Art. 5" A Taxa é recolhida:
I - até o último dia útil do primeiro decênio dos

meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano,
nos casos das Tabelas HA1l

, "B" e "C'~;

II - juntamente com a protocolização do pedido
de registro, no caso da Tabela "D".
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§ I' A Taxa não recolhida no prazo fixado será
atualizada na data do efetivo pagamento de acordo com
o índice de variação da BTN Fiscal e cobrada com os
seguintes acréscimos:

a) juros de mora, na via administrativa ou judicial.
·contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão
de um por cento, calculados na forma da legislação
aplicável aos tributos federais;

b) multa de mora de vinte por ccnto, sendo reduzida
a dez por cento se o pagamento for efetuado até o

último dia útil do mês subseqüente àquele em que deve
ria ter sido paga;

c) encargos de vinte por cento, substitutivo da conde·
nação do devedor em honorários de advogados, calcu·
lado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa,
que scrá reduzido para dez por cento se o pagamento
for efetuado antes do ajuizamento da execução.

§ 2' Os juros de mora não incidem sobre o valor
da multa de mora.

Art. 6' Os débitos referentes à Taxa, sem prejuízo
da respectiva Iiquidez c certeza, poderão ser inscritos

como Dívida Ativa pelo valor expresso em BTN ou
BTN Fiscal.

Art, 7' Os débitos relativos à Taxa poderão ser par
celados, a juízo do Colegiado da CVM, de acordo com
os critérios fixados na lcgislação tributária.

Art. 8' A Taxa será recolhida ao Tesouro Nacional,
em conta vinculada à CVM, por intermédio de estabele
cimento bancário integrante da rede credenciada.

Art. 9' A Taxa será cobrada a partir de 1." de janeiro
de 1990,

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Ipi 11'-' • rio elo
1Allf I A fi !lI" ';['!Ir I IPI

d() lq

() flf1 I " ')

Qu:ultidade d~ HTt~

Tino de Atividade

fi 8

6 77'-> ?'1'i

SpqlJrO dos r?nmos E 1emAnt nn~s

Observações:
I) Quando a autorização não coincidir com o início

do trimestrc, a taxa será calculada pro rata mês e paga'

até o quinto dia útil seguinte ao início das atividades
do estabelecimento.

2) Os Ramos de Seguro acima especificados poderão

serrevistos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados
- CNSP, segundo critérios técnicos, sem alteração de
valores.

LEI Nº ,DE DE DE 19
TABELA "A" (ART. 42 , !)

, DE DE

TABELA "C" (ART. 49 , J)

DE 19

Taxa Progressiva de AconID com o Patrimônio Líquido
do Contribuinte Taxa Progress iva, de acordo com o Número de~Estabelecfmentos

do Contribuinte

até 1.0'00.000
S()cied~~es beneficiárias de de 1.000.001 a 3.000.000
inçentivos Fiscais acima de 3.000.000

Contr ibu inte

Cnmpnnhias abertas

Classe de Patrimônio
L íqu ido em BTN

até 10.000.000
de 10.000.001 a 50.000.000
acima de 50.000.000

Valor da Taxa
em BTN

1.500
3.000
4.000

700
1.300
2.000

Contribuinte

PrAstadores de serv iças do
Aud i tor i a ; ndependente 

Pessoa jur ídlca

NQ de Estabelecimentos
(Sede e filiais)

até 2 estabelecimentos
3 ou 4 estabelecim8fltos
mais de 4 estabelecimentos

Valor da taxa
em BTN

1.000
2.000
3.000

ate 500.000 1.000

3.000
4.000

CorrAtorFl.S. hancos de inVl?F:
t imento, bolsas de valores C' de 500.001 a 1.500.000
de futuros e distribui<;lora:> acima de 1.500.000------------

Observação: Patr imôn io I íqLJ ido relat ivo a 31 de dezembro do ano anterior.
convertido em BfN pelo valor em vigor na mp.sma data.

• DE DE

TABELA "O" (ART. 4º, lI)

DE 19

LE I NQ ,DE DE DE 19
TABEI.' "B" (ART. 42 , Iir Taxa Fstabe~lp.cida em Função do Valor da Operação---------

0,8

0,2

0,6

o.~

.0,2

",,1 iquotaTipO de· Operação--------------

Reg;~tro de distribu;çãq se;:;undária

Registro dG emissão de bÔ:1US de subscrição para distribui
ção plJb 1i ca

Registro de ofertas públican de comp;a. venda e permuta
de valures mobiliãrios

.Rt:!gistro de emissão de aç(í8s para distribuição públ ica

Registro de emissão de rtetJêltures para distribuição pú
bl ica

Contribuinte

PrE'stactores rie serviços de AuditoriEl [ndependente - Pes-
soa natura I 500

PrC'stJ.dores de serviços de ayôes es(:riturais, di oustódia
fungível e de emissão de CE!rtificados 3.000

rrF~sta(lcwps de serviços de d'jministraçâo de carteira, de
consultor e analista de vaJ!:res mobiliários e em outras
at ividades correlatas

Pessoa natural 400
P~ssoa jur idica 200

F"undos mütuos de ações, fund:)S de conversão. fundos de
inv8st imentor. e sociedades d~ investimento -

capital estrangeiro
5.000 Observação: No caso do valol~ da Taxa. calculada na forma desta tabela,

resultar inferior a duzentos e cinquenta e cinco BTN, preva
lecerá este.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 6.385,
7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários
e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

O Presidente da República,
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

"'Art"'9;"'A'c~~i~~ã;'d~'v~i;;~~'M;biiúri~~'~~~áj'~~
risdição em todo o território nacional e no exercício
de suas atribuições, observado o disposto no art. 15,
§ 2', poderá:

I - examinar registros contábeis, livros ou documen
tos.

a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o siste·
ma de distribuição de valores mobiliários (art. 15);

b) das companhias abertas;
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobilhírios

(arts. 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
O dos consultores e analistas de valorés mobiliãrios;
g) de outras pessoas quaisquer. naturais ou jurídicas,

que participem do mercado, ou de negócios no merca·
do, quando houver suspeita fundada de fraude ou maní
pulação, destinada a criar condições artificiais de de
manda, oferta ou preço dos valores mobilhirios;

II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior
a prestar informações ou esclarecimentos, sob pena de
multa;

III - requisitar informações de qualquer órgão públi·
co, autarquia ou empresa pública;

IV - determinar às companhias abertas que republi
quem. com correções ou aditamentos, demonstrações
financeiras, relatórios ou informações divulgadas;

V - apurar, mediante inquérito administrativo, atos
ilegais e práticas não eqüitativas de administradores
e acionistas de companhias abertas, dos intermediários
e dos demais participantes do mercado;

VI - aplicar aos autores das infraçõcs indicadas no
inciso anterior as penalidades previstas no art. 11, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal.

§ l' Com o fim de prevenir ou corrigir situações
anormais do mercado, como tais conceituadas pelo Con
selho Monetário Nacional, a Comissão poderá:

I - suspender a negociação de determinado valor
mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores;

II - suspender ou cancelar os registros de que trata
esta lei;

In - divulgar informações ou recomendações com
o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mer
cado;

IV - proibir aos participantes do mercado. sob comi
nação de multa, a prática de atos que especificar, preju
diciais ao seu funcionamento regular.

§ 2' O inquérito, nos casos do inciso V deste artigo,
observará o procedimento fixado pelo Conselho Mone
tário Nacional, assegurada ampla dcfesa.

DECRETO-LEI N' 2.298,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobre mercado de títulos e valores mobiliá·
rios incentivados.

Art. 2' •A Comissão de Valores Mobiliários exer
cerá as atribuições previstas neste decreto-lei para o
fim de:

I - assegurar condições de accsso ao mercado de títu
los e valores mobiliários incentivados; e

II - protegcr os titulares de títulos e valores mobi
liários incentivados e os investidores do mercado contra:

a) emissões e negociações irregulares;
b) atos ilegais de administradores e acionistas contro

ladores das emissoras de títulos e valores mobiliários
c demais participantes do mercado;

IH - assegurar o acesso dos acionistas e do público
investidor a informações sobre as companhias emissoras
e os títulos e valores mobiliários negociados;
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IV - assegurar a observância de práticas comerciais
eqüitativas no mercado e evitar ou coibir modalidades
de fraude ou manipulação destinadas a criar condições
artificiais de demanda, oferta e preço de títulos e valores
mobiliários incentivados.

MENSAGEM N' 486, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo
projeto de lei que "institui a taxa de fiscalização dos
mercados de títulos e valores mobiliários, e dá outras
providências". ,

Brasília, l' de setembro de 1989. - José Sarney_

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 162. DE 28 DE
AGOSTO DE 1989. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA FAZENDA

ExceIentíssimo Senhor Presidente da República:
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autar

quia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, foi
criada pela Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
com a finalidade precípua de fiscalizar a emissão e a
distribuição de valores mobiliários no mercado, a nego
ciação e intermediação no mercado de valores mobiliá
rios, a organização e funcionamento e as operações
das bolsas de valores, a administração de carteiras e
a custódia de valores mobiliários, a auditoria das compa
nhias abertas, bem assim os serviços de consultor e
analista de valor"" mobiliários.

2. Outrossim, com a edição dos Decretos-Leis n"
2.286, de 23 de julho de 1986, e 2.298, de 21 de novem
bro de 1986, foi ampliado o poder de fiscalização da
CVM, que passou a abranger, respectivamente, os índi
ces representativos de carteira de ações e as opções
de compra e venda de valores mobiliários e as socie
dades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos
fiscais para aplicação em participações societárias.

3. Além disso, mercê da necessidade de criação de
mecanismos específicos para superação dos problemas
existentes no atual estágio da economia brasileira e do
imprescindível controle que sobre eles deve ser exer
cido, a atuação da CVM se faz presente, ainda, em
alguns programas governamentais. em particular no de
desestatização e no da internacionalização do mercado
de valores mobiliários.

4. Entretanto, a contrapartida do alargamento de
feixe de atribuições da autarquia. particularmente por
se tratar de mercado altamente sofisticado, consistente
no seu reaparelhamento -e maior aporte de recursos,
não se fez nos níveis necessários, porquanto, embora
a Lei n' 6,385, de 1976, previsse fontes de custeio especí
ficas, as mesmas tornaram-se insuficientes para o atingi
mento desse desiderato.

5. Destarte, em quase todos os exercícios financei
ros, presente estava a necessidade de aporte de recursos
do Tesouro Nacioual, mediante consignação de dota
ções pr6prias no Orçamento Geral da União, o que
é incompatível com as medidas propostas de controle
do déficit da área pública federal, particularmente por
que as empresas que atuam no mercado de títulos e
valores mobiliários revelam, a toda evidência, capaci
dade contributiva para o atendimento dos custos de
seu 6rgão fiscalizador.

6. Nessas condições, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso
projeto de lei que institui. ao abrigo da permissão con
tida no art. 145, inciso lI, da Constituição de 5 de outu
bro de 1988, a Taxa de Fiscalização em decorrência
do poder de polícia legalmente atribuído à CVM, de
maneira a assegurar a essa Autarquia os recursos neces
sárlos ao atingimento de seus fins institucionais.

7, Vale ressaltar, ademais. que a medida proposta
reflete, em verdade, a validade do princípio da justiça
tributária, porquanto impede que toda a sociedade bra
sileira seja chamada a contribuir para a manutenção
de um órgão fiscalizador, cuja competência está imedia-
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tamente resttita ao setor de títulos e valores mobiliários,
cujas pessoas que nele atuam encontram-se plenamente
capacitadas a atender a esse encargo.

AproveitO\ a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos do meu mais profundo respeito.
- Maílsou Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.

Aviso n' 546-SAP Em l' de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretátio da Cãmara dos Deputados
Brast1ia-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Exce\entíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, relativa a projeto
de lei que "institui a Taxa de Fiscalização dos mercados
de títulos e valores mobiliários. e dá outras providên
cias".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estiJ1la e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

PROJETO DE LEI
N' 3.528, DE 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Dispõe sobre a fiscalização dos atos públicos, face'
ao art. 37 da Constituição Federal.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 3.314, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A nomeação de funcionários para cargos

efetivos sem a devida aprovação em concurso público,
assim como a prorrogação ,do prazo de validade deste
por mais de uma vez, é nula de pleno direito, incorrendo
a autoridade que assim proceder em crime de responsa
bilidade, com a conseqüente perda do cargo e a suspen
são dos vencimentos.

Art. 2' A apuração de tais atos terá início no âmbito
administrativo, com recurso ao Poder Judiciário.

Art. 3' Comprovada a improbidade administrativa,
a autoridade responsável, transitada a sentença em jul
gado, terá suspensos os seus direitos políticos. perden
do, conseqüentemente, a função pública.

Art. 4' Os crimes previstos nesta lei prcscrevem no
prazo de cinco anos.

Ar!. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrátio.

Justificação

É uot6rio o descumprimento da lei no Brasil. 'notada
mente no âmbito da administração pública. Governos
e mais governos se sucedem, cada um mais preocupado
em moralizar a máquina administrativa, porém, essa
situação continua se agravando, ao arrepio dos mais
elementares princípios de zelo para com a coisa pública.
Não se tem conhecimento de autoridade que tenha sido
punida por haver transgredido dispositivos legais, sob
os inocultáveis argumentos da excepcionalidade. Refor
mas e mais reformas administrativas são concebidas,
mas, na prática, os resultados nem sempre têm sido
satisfat6rios., E a Constituição Federal é muito clara
sobre o assuuto, quando, em seu art. 37 que ora se
procura regulamentar, estabelece que "a administração
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legali
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade". entre
outros princípios cristalinos.

Daí, a contribuição que apresentamos, esperando vê
la transformada em lei. com o indispensável apoio dos
nossos eminentes pares.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1989. - Deputado
Daso Coimbra..

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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TÍTULO IH
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração plíblica direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são aces
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos esta
belecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público de
pende de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no~

meação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será

de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual pe
ríodo;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edi
tal de convocação, aquele aprovado em concurso públi
co de provas ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional,
nos casos e condições previstos em lei;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empre
gos públicos para as pessoas portadoras de deficiência
e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público;

X- a revisão geral da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de índices entre servidores pú
blicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de vaIa
res entre a maior e a menor remuneração dos servidores
públicos, observados, como limites máximos e no âm
bito dos respectivos poderes, os valores percebidos co
mo remuneração, em espécie, a qualquer título, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado
e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus corres
pondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Terri
tórios, c, nos Municípios, os valorcs percebidos como
remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legis
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de ven
cimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior
e no art, 39, § 1';

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por ser
vidor público não serão computados nem acumulados,
para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob
o mesmo titulo ou idêntico fundamento;

XV -os vencimentos dos servidores públicos, civis
e militares, são irrcdutíveis e a remuneração observará
o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, lI, 153, III,
e 153, § 2', I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de ho
rários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico

ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empre

gos e funções e abrange autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações mantidas
pelo Poder Público;

XVIIl- a administração fazendária e seus servidores
.fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
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jurisdição, precedência sobre os demais setores admi
nistrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderão ser criadas
empresa pública, sociedade de economia mista, autar
quia ou fundação pública;

XX-depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencio
nadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legisla
ção, as obras, serviços, compras e alienações serão con
tratados mediante processo de licitação pública que as
segure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamen
to, mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter
mos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garan
tia do cumprimento das obrigações.

§ l' A publicidade dos atos, programas, obras, ser
viços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter cará
ter educativo, informativo ou de orientação ,social, dela
não pOdendo constar nomes, símbolos ou imagem que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servi
dores públicos.

§ 2' A não observância do disposto nos incisos II
e ITr implicará a nulidade do ato e a punição da autori
dade responsável, nos termos da lei.

§ 3' As reclamações relativas à prestação de servi
ços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4' Os atos de improbidade administrativa impor
tarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci
mento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respec
tivas ações de ressarcimento.

§ 6' As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos res
ponderão pelos danos que seus agentes, nessa quali
dade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou cul
pa.

"PROJETO DE LEI
N' 3.660, DE 1989

(Do SI. Stélio Dias)

Dispõe sobre levantamento de recnrsos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, de Trabalho, e de Finanças,)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 10 da Lei n' 5.107, de 13 de setembro

de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo terceiro:

"§ 3' Aos trabalhadores que recebam até cinco
salários mínimos é assegurado ó direito de levanta
mento do saldo da conta do FGTS para compra
de materiais comprovadamente destinados a cons
trução de sua casa própria de tipo popular."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O claro objetivo deste projeto é beneficiar trabalha
dores de baixa renda, proporcionando-lhes meios para
construção de sua casa própria, ainda que de tipo popu
lar, mediante levantamento do saldo de suas contas
no Fundo de Gatantia do Tempo de Serviço.

Trata-se, portanto, de medida de grande alcance so
cial.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. - Depu
tado Stélio Dias.
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LEI N' 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.

Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o
fim de aquisição de moradia própria e pagamento das
respectivas prestações, é assegurada ao empregado que
completar, depois da vigência desta lei, cinco anos de
trabalho sob o regime do Fundo de Garantia do Tempo'
de Serviço, de acordo com as disposições da Lei n'
4.380, de 21 de agosto de 1964, e de conformidade
com as instruções expedidas pelo Banco Nacional da
Habitação (BNH).

§ l' O BNH poderá, dentro das pos~bilidades fi
nanceiras do Fundo, autorizar, para a finalidade de
que trata este artigo, a utilização da conta vinculada
por empregado que tenha tempo menor de serviço que
o ali mencionado desde que o valor da própria conta,
ou este complemento com poupanças pessoais, atinja
a pelo menos 30% (trintá por cento) do montante do
financiamento pretendido.

§ 2' O BNH poderá instituir, como adicional, nos
contratos de financiamento de que trata este artigo,
um seguro especial para o efeito de garantir a amorti
zação do débito resultante da operação em caso de
perda ou redução do salário percebido pelo empregado.

PROJETO DE LEI
N' 3.663, DE 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Dá nova redação ao art. 9' da Lei n' 5.107, de
13 de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 9', da Lei n' 5.107, de 13 de setembro

de 1966, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 9' Falecendo o empregado, a conta vin
culada em seu nome será transferida para seus de
pendentes, para esse fim habilitados perante a Pre
vidência Social e entre eles rateada segundo o crité
rio adotado na concessão de pensões por morte.

§ l' Na falta de dependentes, aconta vinculada
transferir-se-á aos sucessores hereditários do em
pregado, em conformidade com a linha de prefe
rência estabelecida na legislação civil.

§ 2' Caso não se habilitem dependentes ou su
cessores no prazo de 2 (dois) anos a contar do
óbito, O valor da conta reverterá a favor do fundo
a que' alude o art. 11."

Art, 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Esta propositura introduz alteraçÕes no texto do arl.
9"', da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, determi
nando que, inexistindo dependentes do empregado, no
caso de seu falecimento, sua conta vinculada relativa
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço será transfe
rida para os seus sucessores legítimos.

Em verdade, a medida preconizada irá suprir omissão
existente na legislação do FGTS, eis que as contas vincu
ladas são, juridicamente, patrimônio do empregado.
não podendo reverter a ninguém desde que haja suces
sores.

Por tal razão, temos plena convicção de que a inicia
tiva há de merecer acolhimento,

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. - Dep1.!
tado Daso Coimbra.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
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LEI W 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo dc Garantia do Tempo dc Serviço,
e dá outras providências.

Art. 9' Falecendo o empregado, a conta vinculada
em seu nome será trarrsferida para seuS dependerrtes,
para esse fim habilitados perarrte a Previdência Social,
e entre eles rateada segundo o critério adotado para
concessão dc perrsões por morte.

Parágrafo único. No caso deste artigo, não havendo
dependerrtes habilitados no prazo de 2 (dois) anos a
contar do óbito, o valor da conta reverterá a favor
do Fundo a que alude o art. 11.

PROJETO DE LEI
N~ 3.690, DE 1989

(Do Sr. Hélio Rosas)

Dá nova redação ao art. 58 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Economia, Indústria e Co
mércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'. O art. 58, da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de
maio de 1943, pass~ a viger com a seguinte redação:

"Art. 58.' A jornada normal de trabalho, para
os empregados em qualquer atividade privada, não
excederá de oito horas diárias e quarenta e quatro
semarrais, facultada a compensação de horários e
a redução da jornada, mediante acordo ou conven
ção coletiva de trabalho."

I\rt. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-sc as disposições em contrário.

.Justificação

Em conformidade com o preceituado no art. 58, da
Conse>lidação das Leis do Trabalho, a duração normal
do tr~balho, para os empregados em qualquer atividade
privada, não cxcederá de oito horas diárias, desde que
não seja fixado expressamente outro limite.

Ocorre, entretanto, que a Carta Política de 1988,
no inciso XIII do art. 7', dispõe que a duração do traba
iho não será superior a oito horas diárias e quarenta
c quatro scmanais, facultada a compensação de horários
e a redução da jornada. mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho.

Em f{ce dessa disposição constitucional. particular
mente do limite semanal de quarenta e quatro horas
de tmbalho. impõe-se a alteração que preconizamos,
no texto da CLT, para a qual solicitamos o apoio de
nossos ilustres Plires.

Sala das Sessões. - Deputado Hélio
Rosas.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPíTULO II
Da Duração do Trabalho

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

SEÇÀOII
Da .Jornada de Trabalho

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não exce
derá de oito horas diárias, desde que não seja fixado
expressamente outro limite.

PROJETO DE LEI
N~ 3.710, DE 1989

(Da Sr' Irma Passoni)

Reduz o prazo para o pagamento de salários.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.885, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O parágrafo único do art. 459 da Conso

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n' 5.452, de l' de maio.de 1943, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Quando o pagamento hou
ver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado,
o mais tardar, até o último dia útil do mês vencido.
Quando houver sido estipulado por quinzena ou
semana, deve ser efetuado até o último dia útil
da qUÍnzena ou da semana."

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

.JuSlificação

O dispositivo que atualmente determina o prazo para
pagamentos de salário é anterior à crise, ao desenvol
vimento do mercado financeiro. à especulação desen
.freada e à inflação quc corroe vorazmente os salários.

Este projeto de lei visa, exatamente, proteger o salá
rio, estreitando o prazo dentro do qual ele deve ser
pago.
. Trata-s& de uma elementar medida de justiça, pois
no Brasil de hoje os juros e as multas até sobre contas
do serviço público são calculados tendo como unid,ade
de tempo o dia, enquanto o patronato e o mesmo Esta
do, na época do open e do over, continuam desfrutando
dos minguados salários dos trabalhadores por um perío
do de dez dias, um terço do mês.

A única justificativa para essa anoma!ia apareceu há
muito tempo. Consistia em afirmar que as empresas
precisavam daquele prazo para poderem calcular o salá
rio e horas-extras de cada empregado.

Se é que isso um dia foi verdade, na era da compu
tação deixou de sê-lo. Hoje esses cálculos podem ser
feitos e o são, quando há interesse, quase que instanta
neamente, independetemente das dimensóes da empre
sa.

Diante do exposto e por ser de justiça. espero contar
com o apoio de meus colcgas parlamentares.

Sala das Sessões, de setembro de 1989. - Deputada
Irma R. Passoni.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 5.452.
DE l' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual de Trabalho

..·,·· .. ·······..··· ..·· ..cAPiwio·ii·· .. ··· ..·· ..·············
Da Remuneração

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que
seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado
por período superior a um mês, salvo no que concerne
a comissões, percentagens e gratificações.

Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar.
até o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Quando houver sido estipulado por quinzerra ou sema
na., deve ser efetuado até o quinto dia útil.
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PROJETO DE LEI
N' 33'12, DE 1989

(Do Sr. Floriceno Paixão)

Dispõe sobre gratificação de inatividade dos mili·
tares e sobre pensões a dependentes de servidores
militares e civis. (Art. 40, § 5', da Constituição Fede·
ral).

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Serviço Público; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A gratificação de inatividade dos militares

corresponderá ao mais alto índice em vigor.
Art. 2' A pensão devida aos dependentes dos servi

dores militares corresponderá a totalidade dos venci
mentos dos proventos do servidor falecido.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O principal objetivo da presente proposição é, con
soante indicação cm sua ementa, dispor sobre a gratifi
cação de inatividade dos militares e sobre pensões aos
dependentes dos servidores civis e militares falecidos,
regulamentando desse modo, o disposto rro § 5' do arl.
40 da Constituição.

r Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. - Depu
tad(l) FllIriceno Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III

Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

........................................................................
SEÇÃO II

Dos Servidores Públicos Civis

Art. 40. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos

integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave. contagiosa ou
incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos de
mais casos;

II -compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de scrviço~ se homem, e

aos trinta, se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções

de magistério, se professor, e vinte e cinco. se profes
sora, com proventos integrais;

c) aos trinta arras de serviço, se homem, e aos vinte
e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse
tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.

§ l' Lei complementar poderá estabelecer exceções
ao disposto no inciso III, a e c, no caso de exereício
de atividades consideradas penosas. insalubres ou peri
gosas.

§ 2' A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos
ou empregos temporários.

§ 3; O tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal será computado integralmerrte para os
efeitos de aposentadoria e de disponibilidade.

§ 4' Os proventos da aposentadoria serão revistos.
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar e remuneração dos servidores em ativi
dade. sendo também estendidos aos inativos. quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade. inclusive quando decorrentes
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da transformação ou reClassificação 'do cnrgo ou função
em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5' O benefício da pensáo por morte correspon
derá à totalidade dos vencimentos ou proventos do ser
vidor falecido, até o limite estabelecido em lei, obser
vado o disposto no parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI
NQ 3.713, DE 1989

(Do Sr. Uldurico Pinto)

Dispõe sobre os direitos das empregadas domés
ticas e determina outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.163, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É assegurado aos empregados domésticos

o direito a seguro-desemprego, no caso de desemprego
involuntário, nos termos desta lei.

Art. 2' O seguro-desemprego, de que trata esta lei
será custeada de acordo com o disposto no art. 239,
§.4', da Constituição Federal.

Art. 3' Esta lei será regulamentada pelo Poder
.Executivo no prazo de sessenta dias de sua publicação.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Ao contrário da falácia dos que defendem tese dife
rente, a ampliação dos direitos aos empregados domés
ticos é medida que interessa não apenas aos próprios
empregados, mas também àqueles que ne.cessitam de
seus serviços.

Ocorre que a limitação dos direitos trabalhistas e
sociais impostos pelo novo. texto constitucional acaba
se constituindo em elemento que produz o e~treitamen

to do mercado de trabalho doméstico, cujos empre
gados preferem exercer atividade em outros setores.

Nada há, por exemplo, que possa justificar a exclusão
dos empregados domésticos dos benefícios do seguro
desemprego, quer do ponto de vista econômico, quer
do ponto de vista legal, já que a Constituição de 1988,
em seu art. 7', dispõe, expressamente, que "são direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social.

Pergunta-se, então: Por que os trabalhadores em ge
raI têm direito ao seguro-desemprego, e aos empre
gados domésticos é negado? Por acaso não representam
eles também uma força de trabalho significativa, cujo
concurso é, principalmente, nos dias atuais, da mais
absoluta necessidade?

Incluam-se, portanto, os trabalhadores domésticos
nos benefícios do seguro-desemprego, como forma de
fazer-se justiça a essa sofrida e laboriosa categoria pro
fissional.

Sala das Sessões, - UIdurico Pinto,Deputado
Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Ar!. 239. A arrecadação decorrente das contribui
ções para o Programa de Integração Social, criado pela
Lei Complementar n' 7, de 7 de setembro'de 1970,
e para o Programa de Formação do Patrimõnio do Servi
dor Público, criado pela Lei Complementar n' 8, de
3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação
desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego eo abono
de que trata o § 3' deste artigo.
.........................................................................

§ 4' O financiamento do seguro-desemprego recé
berá uma contribuição adicional da empresa cujo índice

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de rotatividade da força de trabalho superar o índice
médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida
por lei.

PROJETO DE LEI
N' 3.716, DE 1989

(Do Sr. Koyu Iha)

Dá nova redação ao art. 26 da Lei n' 5.107, de
13 de setembro de 1966 - Fnndo de Garantia do
Tempo de Serviço.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Oart.26daLein'5.1b7,de13desetembro

de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço),
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. Em caso de rescisão de contrato de
trabalho. desde que não tenha ocorrido por justa
causa, ou do término de prazo determinado, o em,
pregado optante ou não, antes de completar 1 (um)
ano de serviço na mesma empresa, fará jus ao paga
mento de férias, de acordo com o art. 132, letra
a da CLT, na proporção de 1/12 (um doze avos)
por mês trabalhado, considerando-se como mês.
completo a fr!lção igualou superior a 15 (quinze)
dias."

Art. 2' Esta lei entrará em· vigor na data de sua
publicação. .

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Jn'sUticação

Se a rescisão do contrato de trabalho OCOITe por ini
ciativa do empregado, acontece que este não recebe
férias proporcionais.

Pelo menos tal é a prática adotada pelas empresas
inobstante certa jurisprudência trabalhista em sentido
contrário.

Desejamos reverter essa situação, visto como, em
nosso entendimento, nao é justo que o trabalhador dei
xe de receber aquela vantagem legal no caso de a resci
são ocorrer a seu pedido. Ainda no caso de justa caasa
é admissível o não-reconhecimento do direito, como
ônus pelo comportamento anticontratual do emprega
do. Mas não na hipótese de pedido de demissão, espe
cialmente porque, muitas das vezes, é ele obrigado a
fazê-lo por coaçáo do empregador.

Evita tal iniqüidade é o claro objetivo da presente
proposição.

Sala das Sessões, - Deputado Koyu lha.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO

LEI N'} 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
e dá outras providências.

Art. 26. O empregado optante ou não, que for dis
pensado sem justa causa ou que atingir o término de
contrato· a prazo determinado, antes de completar 1
(um) ano de serviço na mesma empresa, fará jus ao
pagameto de férias, de acordo com o art. 132, letra
a da CLT, na proporção de 1/12 (um doze avos) por
mês trabalhado, considerando-se como mês completo
<Ífração igualou superior a 15 (quinze) dias.

···· ...... ······ .. ·........ ·iiwiO'ú.. ······ ..·.... ·· .... ···· ..-
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

Setembro de 1989

CAPÍTULO IV
Das Férias Anuais

••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••• ......................

SEÇÃO I
Do Direito a Férias e da sua Duração

Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresen
tação do empregado para serviço militar obrigatório
será computado no período aquisitivo, desde que ele
compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa)
dias da <;lata em que se verificar a respectiva baixa.

PROJETO DE LEI
N' 3.718, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)

Institui a obrigatoriedade da realização do teste
sorológico para toxoplasmose no exame pré.natal.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e.Reda
ção; de Sáude, Previdência e Assistência Social):

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É obrigatória a realização do teste ·soroló

gico para toxoplasmose no exame pré-natal.
Parágrafo único. O teste a que se refere este artigcj

deve ser realizado no primeiro, segundo e terceiro tri
mestres.

Art. 2' O perfil sorológico para toxoplasmose é
obrigatório em todas as unidades sanitárias, públicas
e privadas, que procedem ao exame pré-natal.

Ar!. 3" As despesas decorrentes desta lei são de
responsabilidade da Previdência Social.

Ar!. 4' Cabe ao Ministério da Saúde a fiscalização
dp cumprimento desta lei.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A toxoplasmose é uma infecção, algumas vezes doen
ça~ que acomete o hOlnem e vários animais domésticos,
causada por um protozoário denominado toxoplasma
gondii. O gato é seu hospedeiro definitivo, enquanto
o homem, outros mamíferos e aves são hospedeiros
incompletos ou intermediários.

Estima-se que hoje, no Brasil, cerca de 60.000 (ses
senta mil) crianças nascem COm toxoplasmose éongê
nita; 60% (sessenta por cento) desses recém-nascidos
freqüentemente apresentam aspecto normal, sem qual
quer manifestação clinica, porém carregam o risco de
posteriormente apresentarem quadro de doença gene
ralizada, encefalite aguda, retinocoroidite ou ainda se
qüelas normalmente relacionadas ao ·Sistema Nervoso
Central e ao olho, como atesta o autor Edward Tonelli,
no capítulo sobre toxoplasmose da obra "Doenças In
fecciosas da Infância".

Há, pois, necessidade imediata de que se desenvolva
um programa profilático dessa moléstia, de forma a
se evitar a doença em si ou se tentar fazer o disgnóstico
precoce, devido ao risco de acometimento fetal. É im
prescindíVel que se identifique a mulher suscetível jã
no pré-nupcial," que se faça um rastreamento sorológico
durante todo o período gestacional. O perfil sorológico
para a toxoplasmose deve ser procedido no terceiro.
quinto, oitavo mês da gestação, o que nos levou a deter
minar, através do presente projeto, que o mesmo se
faça, COmo rotina do pré-natal, nos três trimestre gesta
cianais.

Concomitanremente, é indispensável que se oriente,
através de programas e campanhas educativas. a gestan
te quanto à adoção de outras medidas de caráter preven
tivo como: não manipular ou ingerir carne crua ou mal
cozida, lavar bem os alimentos e evitar contato com
gatos e outros felídeos.

Acreditambs que o presente projeto é um primeiro
passo para a erradicação desse mal, prevenindo-o já
na fase fetal, permitindo que crianças afetadas tenham
chances maiores de sobrevida normal, razão por que.
esperamos pela sua imediata transformação em lei..

Sala das Sessões, Gandi Jamil.
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rfJCO tmbe;r que:: ti Congresso. r~ac1Qnal decreta e e.u sanciono a SEguinte

o f'RESI~NTE DA REPÚBlICA

(As COlUSSõES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ~ REDAÇÃO; De

SERVIÇO PÚBLICO; E DE FINANÇAS)

PROJETO DE LEI N9 3.733. DE 1989
(l)O lI'UNI5TÉRIO PÚBUCO DA UNIÃO)

MENSAGEM N' 008189

Art. 2' A empresa em mora contumaz relativamen
te a salários não poderá, além do disposto no art. 1',
ser favorecida com quaisquer benefícios de natureza
fiscal, tributária ou financeira por parte de 6rgãos da
União, dos Estados ou dos Municípios, ou de que estes
participem.

§ l' Considera-se mora contumaz o atraso ou sone
gação de salários devido aos empregados, por período
igualou superior a três meses, sem motivo grave e
relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco do
empreendimento.

§ 2' Não se incluem na proibição do artigo as opera
ções de crédito destinadas à liquidação dos débitos sala
riais existentes, o que poderá ser expressamente refe
rido em documento firmado pelo responsável legal da
empresa, como justificação do crédito.

Art. 3' A mora contumaz e a infraçãó ao art. l' serão
apuradas mediante denúncia de empregado da empresa
ou entidade sindical da respectiva categoria profissio
nal, pela Delegacia Regional do Trabalho, em processo
sumário, assegurada ampla defesa ao interessado.

§ l' Encerrado o processo, o Delegado Regional do
Trabalho Bubmeterá ao Ministro do Trabalho e Previ
dência Social parecer conclusivo para decisão.

§ 2' A decisão que concluir pelà mora contumaz será
comunicada às autoridades fazendárias locais pelo Dele
gado Regional do Trabalho, sem prejuízo da comuni
cação que deverá ser feita ao Ministro da Fazenda.

Art. 4' Os diretores, sócios, gerentes, membros de
órgãos fiscais ou consultivos, titulares de firma indivi
dual ou quaisquer outros dirigentes de empresa respon
sável pela infração do disposto no art. 1', incisos I e
lI, estarão sujeitos à.pena de detenção de um mês a
um ano.

Parágrafo único. Apurada a 'infração prevista neste
artigo, o Delegado Regional do Trabalho representará
sob pena de responsabilidade, ao Ministério Público
para instauração de competente ação penal.

Art. 5' No caso do inciso IH do art. 1', a empresa
requererá a expedição de certidão negativa de débito
salarial, a ser passada pela Delegacia Regional do Tra
balho, mediante prova bastante do cumprimento, pela
empresa, das obrigações salariais respectivas.

Art. 6' Considera-se salário devido, para os efeitos
deste decreto-lei, a retribuição de responsabilidade di·
reta da empresa, inclusive comissões, percentagens,
gratificações, diárias para viagem e abonos, quando a
sua liquidez e certeza não sofram contestação nem este
jam pendentes de decisão judicial.

Art. 7' As infrações descritas no art. l' incisos I e
n, e seu parágrafo único, sujeitam a empresa infratora
à multa variável de dez a cinqüenta por cento do débito
salarial, a ser aplicada pelo Delegado .Regional do Tra
balho, mediante o processo previsto nos arts. 626 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sem
prejuízo da responsabilidade criminal das pessoas impli
cadas.

Art. 8' O Ministro do Trabalho e Previdência Sacia!
expedirá as instruções necessárias à execução deste de·
creto-lei.

Art. 9' Esse Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiçÕes em con
trário.

Dispõe sobre a criação de ProcuradOl:'io1~ Eq;;ionaíG da

República, da Procuradoria d~ Repúb',1 i.ço 110 l;:;~ad") 'J'?

Tocantins, de Procuradorias da Repúhlicil (~m mmdC'tpics

do interior e dá out.-ras p.rovid~nciatl.

DECRETO-LEI N' 368,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968

Dispõe sobre efeitos de débitos salariais e dá ou·
tras providências. .

Art. l' A empresa em débito salarial com seus em
pregados não poderá:

I - pagar honorário, gratificação, pro labore ou
qualquer outro tipo de retribuição ou retirada a seus
diretores, s6cios, gerentes ou titulares de firma indi
viduai;

II - distribuir quaisquer lucros, bonificações, divi
dendos ou interesses a seus s6cios, titulares, acionistas,
ou membros de 6rgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;

III - ser dissolvida.
Parágrafo único. Considera-se em débito salarial

empresa que não paga no prazo e nas condições da
lei ou do contrato o salário devido a seus empregados.

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que
seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado
por período superior a um mês, salvo no que conceme
a comissqes, percentagens e gratificações.

Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar,
até o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Quando houver sido estipulado por quinzena ou sema
na, deve ser efetuado até o quinto dia útil.

.........................·c:.;.:i>íwiõ·ii·········· .
(Dl: Remuneração
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que, ademais, via de regra, não se insurge, para uão
vir a perder o emprego.

Se considerar-se que o salário é a medida e a extensão
ideais de economia sob a qual cada um vive, se o empre
gado vier a ser cobrado a maior em seus compromissos
pessoais, por atraso do patrão, este terá que ser respon- .
sabilizado.

Essa responsabilização configurar-se-á por um "plus"
(multa) acrescido ao salário normalmente devido,
"plus" esse cujo valor será em razão direta da demora
ocorrida, no mínimo, tentando acompanhar a real des
valorização da moeda.

O mérito deste projeto é inegável e sua atualidade
sempre presente, pelo que esperamos contar com
a anuência de Vossa Excelência, conquanto não pode
mos todos ser coniventes com tal injustiça.

Sala das Sessões, - Deputada Bete Mendes.

TÍTULO IV
[lo Contrato Individual de 'J!'wabalho

PTINJJ]ETO DE LEI
Nç 3,12:1., [DE Jl989
(Da Sr' Bete Mendes)

Acrrescenía l:ii3jJOSitiVO ao art. <159 da CLT, dis
!J!Dnoio sobre muita a que os empregadores estarão
sujeitos quando atrasarem o pagamento dos salários
dle §eus empregados. '
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e Finanças).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 459 da CLT passa a vigorar com as

seguintes alterações:

I - o parágrafo único é renumerado para li 1';
II -- É acrescentado o § 2' com a seguinte reda·

ção:
§ 2' Ultrapassados os prazos estabelecidos no

parágrafo anterior, o empregador pagará ao em·
pregado o salário acrescido de multa de valor cor
respondente a 118 de hora-dia, 1/7 de dia-semana,
1/15 de dia-quinzena e 1/30 de dia-mês, por dia
de atraso. ":'..

Art. 2' Esta lei entrará em'vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

,J1Jwtificação .

A primeira razão orientadora deste projeto de lei
é a evidente defasagem entre o salário recebido e o
poder de barganha que o mesmo confere a seu titular,
frente à vida econômica, já normalmente desfavorável
à maioria, que ganha insuficiente e sofrivelmente.

Pago com atr~so, a mora sujeita ° empregado ao
locuplemento indevido do empregador às custas da re
tenção e uso daquele salário já vencido.

A mora no adimplemento de qualquer obrigação re
solúvel em pecúnia, sujeita-se à qualificação que lhe
é conferida por juros e correção monetária.

Se a Constituição Federal consagra como princípio
a isonomia, não se pode conferir ao salário do traba
lhador tratamento desigual à remuneração financeira,
quanto mais considerando-se que os recursos para essa
remuneração vêm daquele mesmo salário.

As medidas legais já existentes, voltadas a coibir atra
sos de salários, prestam-se à proteção de casos em que
tal atraso dá·se sistematicamente, reiterada e prolonga
damente, levando o empregado - colocado em situação
econômica insustentável- a romper com o empregador
em busca de melhor situação.

Assim, empresa cuja a folha de pagamento esteja
em atraso, não.pode "efetuar a remuneração de verba
honorária ou qualquer vantagem ao pessoal da adminis
tração superior, sem distribuir lucros e afins,não pode
ser dissolvida nem beneficiar-se de incentivos fiscais,
tributários ou financeiros oficiais (Decreto-Lei n' 368,
de 19-12-68).

Não raro protegida pela "crise conjuntural" qué
avilta o mercado de trabalho, a empresa coloca como
eficiência empresarial o "esticar" os pagamentos de
suas responsabilidades - remunerando seu capital de
giro ou preenchendo-o e inclui como conseqüência da
"crise" como primeiro alvo, o pagamento salarial.

Conjuntura ou ineficiência empresarial, nada justifica
venha o empregado a receber o quantum salarial com
atraso.

É irrelevante quanto ganhe o empregado.
JQaior ou menor, a remuneração estará ligada quer

à aptidão e formação profissional, quer à escassez ou
abundância de mão-de-obra oferecida ao mercado, é
certo.

Mas a certeza de que o remuneração é a prazo certo,
é relevante.

O trabalhador é pago, por hora, diária, semallal ou
mensalmente por um serviço que já realizou, pagamen
to esse que define os parâmetros de sua vida pessoal
e familiar, para o desenvolvimento da qual assume ele
compromissos inadiáveis, de ordem pública ou privada,
todos a prazo certo, predominantemente imediato.

Somente casos excepcionalíssimos, de força absoluta
mente maior, podem sujeitar o assalariado a sllportar
o ônus representado pelo atraso no pagamento de seu
salário.

E essa excepcionalidade, em caso algum, sob qual
quer aspecto poderá vir em prejuízo do empregado,
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~~~~o~o~eT~~~~~~t~ ~~~H~~i:~~::~~;~;'~'2~~"5r~~~:~~~~~~C],~:ijg:~~~G~~
iguaiG ou lilE:!>emelhadas lis que exerciu, servidores (lo::; ~u,).d:~:I;'G (}2 jf2üOi;OU1
do Tribunal Fe3eral d~ Recursos e dl!ts Gecre'ti!trial; ')01:; );Qçõ:)[; Ju'Sici5::.-ic;l.3 o
faculttldo 1l0l; mesrnoc O direito d~ integrarem or.; t]Uad~ClC UOG ~()Cp~C'~;:.~ ..-iY~
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~err.~

Iln.• Ili.. em 09 de
lt:i(}Q c:!& ln~epend~nci. e 1010 da llepúblicl!l.

Art. 13 - Inatal.do. o. "rlbunail b9ionah l".dc=
rdA, ••lou fiea. tranafer1do O poder 4e diapO.1C'io do crédito Jl'l'Qv19i;.n
n•• ta ]Ali.

ArL 10 - Pode-râo Ger aproveit!"ldo$, no!> qu~drc;~

pes50al dOl; '!'ribunO!if; Regionair, Federais ou das Secret/J.xias d[í~

Judiciárias, I!rlI cargos de atribuições iguaic ou ass~lhiJda.!;, poi' 11"t1"::J
Prp[iidentt! do rellpectivo Tribunal, os aervidorell concurSo'.ldor; tl'1 Atwini~~

trAçi.o PÜbliclI. que se encontrem prestando servícos ia,; Seçôc5 Judiciãri.'\~
6ubordinadar; i. jurisdição d~ CAda Tribunal, nl'l datft d(!' vigenr::ia d::~t~

Lei, nll condição de requisitadoG, medianté opçio I!!' anuencill do õrgêo d~

origem. PArÁgrafo único _ O llproveitamento de qué trl!lte'1 ll!:l'lte
artigo far-se-á mediantf! proce-sso seletivo, cujos critériot; 5erilo $b!!.!I.dor;
e.rt', rCGolução do Tribunal.

Art~ 11 - O Conselho d~ Justiça Federal, n(:l p:r.-azQ t!lc
90 {noventa I di1'l5, eh.borarã I1nt~projetD de lei, dillipondo ..obre a organ.i~

t""ção da .Justiçl'l Federl1l~de priflle~ro e ae\1undo graus. _
Paragrafo un.1CO - Ate a promulgaCao <!a lei a que. II~

refere este ar<cigo, aplicU'l-llc i a&nini.tr.~ão da Ju&tiç!! f"e/3erll.l de pri~
.eiro e segundo grftu!S". no que couber. aI!> c!iapolõiçõcs da Lei nO 51.010, d~
30 de uio de 1966, rupeitadu llr; noru' eonstitucionaiA pertinent~;.

Art. 12 .. ,tea 'O .PI5.r SJlKu\.1YQ .utorh.dg a êril'
..o Tribunal Pederal de aecur.c. cricU,to ••pec1al dt C.f U.3U.OOO.OOO,OO

~::~~:~vi.b~~~:::;atl~~~~:Y: :.ql~;::~:çto~1:~9:~i~~io4e.0n:~~~~~~:
.ao. Tr:li:luneh blJionah ",d_ra1".

~

p.~i'1rafo único" O. r.curao. n.cudr!o. I ex.eu ;'0
tIIo dhpon.o hute arti90 d.corurio «S. caneel...nto parcial de cSgt.cC~
oond"9nlic2as, no Orç"'nto Geul 4. União.
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1UI1cfPIO
v.:
::1

v;
Il!
1~

!

~l~s.
Ar~S'U.f...

-Ul>l>r..""l\berllndl.
I_atrb
tJtr~
ED1. elo Iguaçu
1n><Ir1...
tetroli...
e-
Ilt"...li
1'4"'0 FIJl>do
IlI0Gr_
Santa !lul.
Jolnvl1e
~~

-~--' -'--_~b<tfr~.heto,.
Sarl_
Sloo José dos c.:os

:?J'(!,~ íl'J .. tlc:;vog~-:;:2 à!:í 61spôsil;8-ê-s E:,-:I e0ntr'6i·JO~

nr,<,~nh ...f1itl .:::n lD ~~ ~2Ch-~rO ;Je 'i9B7; 165D da 1~~'1ldênci ..~
e fJ9º da ~epabH<:ü.

JOSÉBAlUHiJ(
P.uJo 1Jro.UL'Yi

11,' ,.-., ~~1Ii,l1l!J.: Ic,o~'n,' <... ,.:.,!'",.
(§ 1lI ... ~. at ..~le1 .. %.:IU ...:181!e~ 1IIt 1:!lU7)

~.~ ~+o.~~ ~'~~~~~;'~J~;~

JOSE SARNEY
Paulo Bro..ud

janeiro

2
08

2
B
B
6

1
5

20
53
11
19
11

3
2
2
2
1
1,,
1
2
6

7
5
7

lO

f;..-. DE
CARGOS

1"
~O

J
310
126

57

T"RF-AA'l"-102
TRF-AAT-703
TRF-ART-70"l

TRF-A~'-Õ21
TRF-AJ-023
TRF"-A.1-0n
TRF-.~J-022

TRF-A~'-02~

TRF-AJ-02S

CôDIGOS

TRF-DAS-!Ol
7:RF-DAS-IOl
TRF-DAS-IOl
TRF-DAS-IOl
TRF-DlIS-IOl
TRF-DAS-IÜ2
TRF-DAS-IOÕ!

"rnF'-NS-9Dl
TRF-NS-904
TRF-N5-907
TP..f-NS-9D9
TRF-NS-9H
TRF-N5-917
TRF-NS-923
TRF-NS-Silt
TRF-t~S-926

TP.F-NS-930
Tr-.,F-m::-93?

TRF-PRO-1601
TRF-PRO-1602
TRF-PRO-l603
TRF-PRO-1604

TRF-NM-I001
TRF'-NM-l006
TRF-NH-IOH
TRF-NH-IOn
TRF'-NIol-I042
TRF-NM-I0404

A II E X O ]

Art.:Lfice de Mecanica
Art.ífit:'e de Eletr. e Com.
Art1fice de Carp. t! Marc.

Analista de Sistemas

~~~:~dâ~ COOlpuhção
Diq.i tador

fIlédico
Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro
Arqui teto
Administrador
Contador
Estat!r;tico
ASf'is tente Socia)
Bibliotecãrio

Diretor-Geral
Di.retor de Secret.ar;'a
DiretQr de Subsecretaria
Diretor de Divis50
Chefe de Gabiflete
lt~se550r de Juiz
A~sel'isor Judiciário

Técnico Judicilirio
Taquígrafo Judici:ãrio
Oficial de J"uõõtiç/l; Avaliat;br
Amei l!ar Judiciário
Atendente Juàiciário
Agente de Seg. Judiciária

CATEGORIAS/CARGOS.

Auxi liar de Enferrr.aqem
Aux. Cp. serviço.s Diversos
DeGenhistCl
Agente de Telec. e Eletric.Técnico de Contabi lid~df'
Tel~fonishl

(TRF-NS-900)

APOIO
JUDICIÁRIO

(TRF-AJ-020)

PROCESSA"lENTO
DE DADOS

(TRF-PfW-16DO)

(TRF-DAS-l 00)

DIREÇÃO
E

ASSE5SDP.AJIEl~TO

SUPERIORES

GRUPOS

(TRF-NH-lOOO)

ARl'ESlUlhTO
(TRF-ART-700)

OllTRAS
ATIVIDADES

DE
NíVEL SUPERIOR

Ot.'TAAS
ATIVIDADES:

DE
N!\"EL M!:DIO

TRIBUNAL REG10NA.L F&DERAi. Oh le PLGl-S.O
QUADRO PERMANEI"TE DE PESSOAL - PROVIMENTO ETE'!'IVOE:!:M COMISSÃO

(Art. 9 ... dll Lei no;> 1.127 • de O~ de janf!:1rO de 198~J

Art. {iQ - Funcionl'lrii ;unto li cadA TribunAl Regicn!!l
Federal Ullla Corre9~dorill com li competêncill que lh~ fixftr o R..gimento In"
terno.

Dilpl)e .ohr... compoai ;co~ doe
'rribunah '_9ionda ".~.rah Q 8Uilt !nt'ltll~

laça0, crI. o' r.apecUvoo qu~d.r'=,Cl (j~
pe••oal • di optnll prQvldil'lci§'l!h

O .RX'lDEN'!'E o,~ i1.~Pt).BL2CA
Paço ••heI' que o Con9re..o Racional decrete Ilt eu ••nc1ono & 08!jJuint9 t",1:

Art. 10 - Oa Tribunal", aagíona1D l'e~'!r.1~ crh.dos
pelo Ato daa Diapoaiçõ.. Conatitucionall Trandtórilla, t.m Ae~~ ~ jurln
diçio "-eUnidu na •••olução nO 1, de 06 de outubro C!~ 193B, (lo '1"rlbuflal
".deral de Jt.curao., .~di411 e.m obe<!iincia ao (lhpoo'1:.o fiO Z Gt) do a!"t ~
'27 do pea1l\o Atoo

Art.. 2" - 08 Tribunai. b9!onnb Jíl'adera,ii!\ t.ari.o 0

;:fI~~:~o~~r:~~i.~a:n;c~:~t Jt~i:,::~o;t~b l::~z ju~::&:l\~s~s:~~ Re~~~~~e~t

Art~ 70 - Junto aos órgios julqadcres dos Tribunais
ltegioOAis Federftis funcionará um representante do Ministério Público Fe-
deral. i

Art. riO' - Ficam criados 74 taetentA e quatro) cargo,.
de juiz de Tribunal Regional Federal, que serio providoG, nl'l compo5ição
iniciAl, de acordo com o er;.tllbelecido no art. 3Q dé5tll Lei.

Pariígrllfo único - O vencirll@nto e .. verbill de repre
sentAção do:&: Juhes «301> TribunaiE Regioniti:&: Federai.. cor:,t"er;~nc1erão • 90'
(noventa por cento) do vencimento e da verba de reprer:entaçao dos Minia
troll do Superior Tribunal de Justiça mantido idçntit:'o referencial entr«
ar; demaitl categoria!! da carreira.

Arl. 90 - F;ic.ll.J'll cri.do~, na foI'1llJJ dOI> anexolõ d"stl!ll
lei, os quadrol> de pessoal ~as SecretarillS 005 "l'ribunair; Regionais Fede
rai~, CU;OIõ cargo~ serão provido.. nos termo5 da leqhlllcio e!rl vi90r~

5 1P - Poderão ser nomeador; para 010 cargos criados
nelõte llrtigo candidator; habilitados em concur50 pÚblico realizado pelo

Art. 30 - Obaervell:o o dispo.to no urtigo anterio!'",
os cand.idatOI> tl tod.o. os car90s da composição inicial 4oIE: 'fr1bunab F-e
9ione.i~ FederAil> aerão indicados pelo Tribunal Federal 4~ Recuraob# con
aOAnte dt.pãern o 5 70, .egunda parte, e o S 99 do art. 27 do Ato dll.n
Diae?d~Ôf!r; ConsUtucionda 'fran5itôria., e norr.ellldos ~lo Pre.ldente d1"l
lb·;:.úblicA.

i 10 - (V ~ 'J' J\ D O; ~

S 20 - o. jube5 406 "rib\lnai~ Regionais F.d~xl.liG,
notMados na formll dlute artigo, tomario po••e perante o Prea1denl.:.ot1 t'lo
Tribunal Federal de Recursoli~

Art.40 - 015 "l'ribumü,. Regionais Federai,. serio in~

t.al.dos ~lo Prer;ir!h:nte do Tribunal Fll!deral -de Ttecurso& e pre5idióos pelo
Jl'Zl.9ü.trado mai,; antigo, oriundo da carreira de juiz federal. até li paflt;~
do Pre1õidente e do Vice-Presidente, eleitoll: na conformidade do que di.:;pu
serem 05 relôpêctivOIl Regimentos Internos.

S 10 - O Vice-Pre5idente exercerá u.mbêm ti funçiio de
Corregedor de Justiça Federal na respectiva juriBl3içio.

S 20 - Olõ Tribunais Regiomdlõ Federais- .pro1,1....rtio
.eus Regimentor; Internor; dentro de 30 (trinta) dias, t:'ontados de sua ins
tl!lllaçÃo.

Art. SQ - 05 Tribunais Il.~onais 'Federais compor'"
.e-ir:! c!e Turmas, que poderio !ler agrupadi!ls em, ~ecõel; -Ellpecializad,,"s, con
forme ~i"puser o Regimento Interno.
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ANEXO 11

(Art. 99 d. L4i n9 1."12: ,~d.. 09 de janeiro " .. 19891

TRJ8UNAL ~E:GION.a.L ,r;Dt:FlAL 01\ 2 1 ~EGJJ.O
. QUADRO PERJ'lANE~TE DE PESSO~ .. PROVIMENTO EFET.IVO E EM COMISSÁO

A),l E X O J"V

CArt. '9 d. Lei 119 '.72', CS. 09 d' jan.iro' dI' 1ge'il )

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -DA h. REGIAO
QUADRO PERM1\NENTE DE PESSOAL. - PROvnlI:N'l'O &TETIVO EM t COHISSÃO

C~TEGOR2A'/CARGO& CôDIGO& •• DE
GRUPOS

CARGOS

DIREÇAo Diretor..co.nl TRF-DAS-I01 1
E Dlrrtor de S.crt'taria TRF-OAS-IOl S

ASSESSORAKENTO Diretor d. SQP•• cret.ar1a TRF-o.a.s-1Ol 16
SUPERIORES Diretor d. D1vhio TRF-DAS-IOl ••

Chefe d. Gabinete TRF-DAS-IDl 17
(TRF-DAS-IOO) Asse••or d~ .luil TRf-DA5-102 lS

A~(:eliicor Judlc1ári.o TRi"-DAs-I02 lO

APOIO Técnico J'udiciiido TRF'-AJ-021 1I2
TAguí 9 TI'I.fo Jud1 d,irio TRF-AJ-D23 15

JUD;ICIARIO DficHI! de JU5tiÇo!l AVll.liAdor TRf-AJ-027 3
Auxiliar Judiciário TRT"AJ-D22 210

(TRF-AJ-020) "tendente Judidíirio TRF-AJ-021l ""gente d. Seg.Judlciário TRF-AJ-02S ..
. OUTRAS Médico TRF-NS-901 3

Enfermeiro TRF-NS-904 1
ATIVIDADES psicólogo TRF'-NS-907 1

O.dontôlO<Jo TRF-NS-909 2
DE N1VEL Enqenheiro TRF-NS-91& 1

Arqui teto TRF-NS-917 1
SUPERIOR Adminis tradco.t" TRF-N5-923 •Contador TRF-NS-921l 3

(TRF'-NS-900) EStllti5UCO TRF-NS-926 1
Assistente Sod<'ll TRF-NS-930 1
Bibliohdirio TRF-N$-932 S

PROCESShMENTQ Analista d. Si!; tema: TRF-PRO-1601
DE Programador TRF-PRO-1602

DADOS Operador de Co:nputação TRT-PRO-l603
(TRF-PRD-1600j Digit.ador TRF-PRO-l604

OUTRAS Auxiliar rle E:nfermagl?Jl1 TRF'-NM-IOOl 2
ATIVID1\.DES AUXlliar Op. Servo Di vers::ts TRF-NM-.IOOIí 52

Dt ~!'õenhi!:;ta TRF-NM-I014 2
NlvEL MtOlO AgE"nte de Telpc. .Eletric. TRF-NH-I027 6
(TRF-NM-IOOO) T€;cnico de Contl'lbilidade TRF-NM-I042 6

Telefonista TRF-NM-l0H 5

ARTE5A.NhTO Artifíce de Mecãni~a TRF-ART-702
(TRF-ART- 7 OO) Jl.rtifíce •• Ele.tric. .Com. TRF-}\}lT-'7D3

Artificc de Carp. e Mure. TRF-/lRT-7N

GRUPOS CATEGORIAS/CARGOS COO1GOS N9 DE
Cl\flGDS

blRtçAo Diret.or-Geral TRF·OAS·lol 1
t Diretor de Secretaria TRF·OAS-I01 •ASSESSORAMENTO Dint.or óe StbN:cret.u1a TRF·DAS-I01 16

SUPEIUO.RE5 Diretor .de Dtvícão TRf"-DAS-IOl 46
(TRF-OAS-IOD) Chefe de Gabinete TRF-DAS-IOl 17

Asse.sor de J'.:liz TRI"-DA5-102 15
ASBCS;.f:or Judjclirio TRi"-DAS-ID2 10

APOIO Tecnico JUdle1ario TRF'-AJ~~
'I'4quI13rafo .Judic1Ãrio 'TRF-AJ'-02) lS

JUDICI1RIO Oficial de J\S;ú?- AVóÜiAOOr TP.F-AJ-027 3
Auxiliar Judiei.do TRI'-AJ-022 240

(TR.:-A.J-020) At.éndent~ "u~iclirio TRF-AJ-021l 98
Agente do; !*g. Judiciiria TRF-l\J-02!) "1

OUTRAS Medlco TRF-NS-901 >
tnhrtllC1ro TRF-NS-9D4 1

A'IIVIDADES Psicõlogo TRF-NS-90' 1
Odontôlogo 'l'RF-NS-909 2

DE NlVEL Engenheiro TRF-NS-916 1
Arguiut.o '1'Rf'-NS-91' 1

SUPERIOR Administrador TRF-NS-923 •Contador 'l'RF-NS-924 3
('l'RF-NS-900) Est.tIst1co TRF-NS-926 1

Assistentt' SQcial TRF"'NS-.9.30 1
Bibliotecário TN-NS-932 5

PROCESSAMENTO Analht.~ de Sist.ema TRF-PRO iGol 5
Dt Programador TRF-PRO-1602 •DADOS Operador de Computação 'IRF-PRO-1603 6

(TRF-PRO-1600) Diqit.ador TRF-PRO-16D4 8
OUTRAS AuxJ.Har de Enfermagem TRF-NH-IUOI 2

ATIVIOADES ,\uxil1ar Op. SCrv.Di.versa; TRF-NM-IDOG 52
DE Desenhista '1'RF-NM-ID14 2

NlVEL MtOI"o Agente de Telec. e Ell'!trlc. TRF-NM-I027 6,
(TF'R-NM-1ODO) TeC"llíco de Contabilidade TRI"-N'M-l(J.(2 6

Tclefonll;tl'l. TRF-NM-I044 5
ARTESANATO Artlfice de Me.c~nica TRF'-ART-7D2 2

CTRF-ART-700) ;~rtifice de Eletric. e Col:J. TRF....AJl'1'-7D3 6
ti' Art.I !ice de Caro. e Mdrc. TRF-ART-704 2

TRIBUNAL REGIONAL FEDEAAL DA. 5a. PJ::GIÃO
OUA.DRO PERMANENTE DE PESSOAL - l'ROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSAO

A 11 E X O lU

d.- lI" }

ftIIIU'NAL Itl:GIONAL FEDEJI.A.L DA 3_. kEcU,O
QUADRO 'ERAANEN'rE DE I'EGSO,lL - PROVIMENTO EFETIVO J: EM COMUSAQ

ANEXO V

(Art. 99 d. L4!1 n9 7.72' • de 09 de janeiro de 1989 )

-·o"'u;;;;~"RAS""------;A"'uC:>o'Tl",C;;''''r-;d''.;C·'''En;Cf''.'''=",.;;g;;;.:;;;m--'yi'iRFii'=-N""M=rõõ·'l---""-
ATIVIDADES Auxiliar Op. Serv.Di~ TiU'"-NK-l006 68

DE !loellõenhistll TRF-NM-I014 2
N1VEL HtDIO Agent.ede Th1ec. p Eletric. TRF-HM-lli27 8
(TRF-NM-1DOD) Técnico de Contabilidade TRF-NH-1042 a

ARTESAN~A~TO=-,----;"'~e:-!~'i'~{'i~f!.~g~-"s.~t:"'Me=c."'n"i;oc.;;---ij;i:~::i-~M~R;~:?i~"6~>-----'~'--
(TRY-ART-700l Artífice de Eletrtc. e cem. TRF-ART-703 8

Ardfíce de CarpA e Marc. TRF-ART-704 2

1
2

10
34
13
11

8
80
1<

2
172

7..:
34

N~ DE
o"RGOS

N? DE
CARGOS

TRF-DAS 101
TRF-DA$-101
'I'RF-DAS-I01
TRF-DAS-IOl
TRF-DAS-!Ol
'I'RF-DAS-I02
TRF-DAS-I02

êOD1GOS

CO[)IGOS

TRi"-AJ-D22
TRF-AJ-023
TRF-A,J-027
'1'RF-A.:!-022
TRF-1t.J-024
TBF-AJ-02!>

CATEGORiAS/CARGOS

CATEGORIAS /CARG05

Tecnico JudJ-ciar.lo
Taquígrafo Judicián.o
Oficial de Justiça Avaliat:br
Auxiliar Jur:liciãno '
Atendente Judicilirio
Agente de Seg. Judlciíiria

Diretor-C'.eral
D) :retor df" Secretaria
Dlretor de SubsecretarJ.a
D:lretor de Divisão
Chefe dl'" Gabinete
.Assessor de Jui z
A~~essor Judiciário

OUTRAS

ATIVIDADES

DE NíVEL

SUPERIOR

GRUPOS

GRUPOS

APOIO

JUDICIÂR10

(TRF-AJ-020)

Dlm:ÇAD·
E

ASSESSORAMENTD
SUPERIORES

(TRF-DAS-IDO)

OUT S Auxi ar dE! En ermagem TRF-NM·
ATIVIDhDES Auxiliar 0p.SBrv.Diversos TRF-NH-I006 38

DE Desenhista TRF-NH-I014 1

~~~:N~~~gO) ~l~~;~d~e ~;~~~b~l~~:~~lC. ~~:~~:i~~; :
Telefonista TRF-NM-IOH 4

(TRF-NS-900)

Me-d~co TP.F-NS 901 .2
Enfermeiro TRF-NS-9D4 1
psicólogo TRF-NS-907 1
Odontõlogo TRI"-N5-909 2
Engenheiro TRF-N5-916 1
Arquit.eto TRF-NS-917 1
Administrador TR1"-NS-923 3
Contador TRF-NS-92,(:2
Estatístico TRF'-N5-926 1
Mr;1st.cnte Social TRF-NS-93ú I

·p"n"'õCt"""'S'<S"'Al1EMF>N"'TO",--...~:;;i;.:ir;~"~'~~:;.'C,,~;;:~~I~"'i:;;."te;;m;;;a"'.----;.;;,~"':~~~~~:"i~~O~l.------~;-
DE Pr0S-ramador 'TRF-p~O-1602 3

DADOS Operador de Computaçã.o TRF-PRO-l603 2
(TRF-PRO-16001 Di i tador "1'RF- Ro·1604 6

JI..RT!:SANhTO
'TRF-ARl'-700)

3
2
2
2
1
1••1
2

•

1
5

20
53
21
19
11

7
5
7

10

N9 DE
CARGOS

144
20

3
310
120

57

CODlGOSCAT&GOP.lAS/CARCiOS

Enfermeiro TRF-NS-904
Piõicõlogo TRF-NS-907
Odontõlogo '1'JU"-NS-909
blgenhelro TRF-NS-9l6
Arquiteto TRF-NS-9l7
Administrador TRF-NS-923
Contador 'I'RF-NS-924
EcutIstico TRF-NS-926
A'Ils11õt.ente 51;)çi.1 TRF"-NS-9JO
Bibliotecário 'I'RF-NS-9J2

Diretor-c;eral 'tRF-bAS~lo1
Dintor de Secretaria 'l'Rf'-DAS-IOl
Dintor de Subllõecr_tar!a' 'rRl"-CAS~lOl

Oiretor de Divisão TlU"-DAS-IOl
Chefe de Gab1.nete 'I'RF'-DAS-lOl
Asse,.or de JuiZ TRF-DAS-I02
Aueuor JudiciÁrio 'I'Rr-DAS-I02

AnaHsta de Sistema!; TRF-PRO-UOI
prog-ra1tl.2l.dor _ 'I'RF-PRO-1602
Operador de Computaçao 'IRI'-PRO---160J
Diqitador 'I'Rl"-PRD-1604

J'UDICIARIO

OUT,RAS

A'l'fYl.DAOES

DE: NlVEL

SUPERIOR

CTRF-A.J-020l

APOIO

bliEÇAo
E .

ASS&SSOM.,MEN-ro
SUPERIORES

C'rRT-DAS-IOOJ

('1'Rf'-NS-900l

PRDc:ESSAMENTO
DE

DAroS
(TIlF-PRQ-16DOJ

Erratas

(Rcpublique-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente. )

Na ementa, onde se l~:

PROJETO DE LEr
N' 2.344, DE 1989

(Do Sr. José Camargo)

-!>isciplina o aproveitamento da energia renová.
vel, independentemente de concessão ou autorização
do Poder Público.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n'! 1.550. de 1989.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI
N' 2.344, DE 1989
(Do Sr. José Camargo)

Disciplina" aproveitamento da energia renová·
vel, independentemente de concessão ou autorização
do Poder Público.

(Às Comissões de Constituiçáo e Justiça e Reda
ção~ de Minas e Energia; e de Finanças.)

O ConRresso Nacional decreta:
Ar!.. I'· Os proprietários rurais sáo liberados de au

torização do Poder Público para o aproveitamento de

energia renov:ivel necessária ao atendimento das neces
sidades da sua gleba.

~ 1'" Essa isenção abrange as quedas de ágil2 llatl,·
rais ou resultantes de trabalhos de tapagem e açudagcm
pelo proprietário. bem assim os recursos da flora indis
pensáveis às melhorias necess{1,riHS da sua propriedade.

~ 2' Incluem-se nos beneficios de,!", lei porlm:
de areia e os depósitos de teua para alvenaria, quando
se destinem a construções !lOS domínios da mesma pro
priedade.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
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......................................................' .

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

§ 4' Não dependerá de autorização ou concessão
o aproveitamento do potencial de energia renovável
de capacidade reduzida.

gurados 'da presente. A restante ou restantes serão obri
gatoriamente. acrescidas em dobro ao tempo de serviço
do empregado para os efeitos de indenização e aposen
tadoria.

Parágrafo único. O prazo para concessão de Iicença
prêmio de que trata o presenre artigo será de 12 (doze)
mcses a contar da data da publicação da presente lei
sob pena de pagamento em dobro.

Ar!. 10. Os períodos descontínuos de trabalho
prestados ao mesmo empregador mediante contrato por
prazo determinado são somados, para os efeitos desta
lei, exceção feita única e exclusivamente se o empre
gado foi demitido elIl virtude de falta grave.

Art. 11. Ocorrendo rescisão sem justa causa do
contrato de trabalho antes do término do período aqui
sitivo ã licença-prêmio, esta será paga, proporcional
mente, da seguinte forma:

a) a remuneração do mês da rescisão é multiplicada
por seis e dividida por dez;

b) o quociente, resultante do item anterior. é multi
plicado por número de anos de serviço prestado no
curso do período aquisitivo a vencer;

e) as frações ou superiores !l seis meses serão toma
das como ano integral.

Art. 12. Entre os empregados a que se refere esta
lei, incluem-se os trabalhadQres rurais, salvo os que
operam em qualquer n;gime' de parceria, meação ou
forma semelhante de participação na produção, aos tra
balhadores das autarquias e de empresas industriais soh
administração da União, ou dos Estados ou Municípios,
ou incorporadas no seu patrimônio. desde que não este
jam subordinados ao regime do funcionalismo público.

Art. 13. ' O regime desta lei será extensivo, tam
bém, àqueles que, sob forma autônoma, trabalhem
agrupados. por intermédio de Sindicato. Caixa Portuá
ria ou entidade congênere.

A remuneração da licença-prêmio, neste caso, consis
tirá na média do que percebeu o empregado, em horário
normal, nos últimos três meses de serviço.

Ar!. 14. A presente lei entrará em vigor na data
de sua Rublieação e terá aplicação imediata a todos
os contratos de trabalho em curso.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposição nada mais é do que a repro
dução da que apresentei em 1963, e que tomou I) n','
409, posteriormente arquivado nos ternlDs regimentaic..

Como justificação daquele projeto. foi transferido
o ofício que na ocasião receHi da Federação dos Tralm
Uladores das Indústrias da Alimentação do Rio Grande
do Sul, cujo texto é o seguinte:

"Exm" Sr. Deputado Florieeno Paixão,
Já tivemos a oportunidade de bater em vários CClfI

gressos de trabalhadores a necessidade que sentimo"
de ampliar nossas conquistas, sociais, a exemplo do que
vem correndo com o funcionalismo público e outras
categorias profissionais. Os adicionais por tempo de
serviço e a licença-prêmio remunerada. conquistas j,\
alcançadas pelos funcionários públicos. e por algumas
categorias profissionais como, por exemplo~ os empre
gados da Companhia Telefônica do Rio Grande do Sul.
empregados da Comissão Estadual de Energia EIGtrica,
etc., e outras categorias que Já alcançaram estes direitos
através de" contratos coletivos de trabalho. Achamos
que é- uma medida justa a concessão dos adicionai5
por tempo de serviço e da licença-prêmio.

Não são raros os casos que enconlramos de trabalha
dores com mais de 20 (vinte) ânos de serviço percebendo
o salário mínimo ou pouco mais do que isto.

Com o adicional por tempo de serviço, este operário
estaria com um salário um pouco' melhorado.

Da mesma forma. a licença-prêmio como o nome
já diz. é prêmio por atividade profissional exemplar
sem qualquer falta, .

Acreditamos mesmo que a instituição da licença-prê
mio remunerada servirá de estímulo ao operário para
que seja assíduo ao trabalho ediligente em suas ativida
des. Com isto, quem estará,:lucTando é o empregador,
que terá. inclusive, oportunidade de selecionar seu pes
soal. escolhendo bons e eficientes trabalhadores. Temos
a certeza de que a licença-prêmio remunerada servirá
para aumentar a produção c a qualidade do trabalho
desempenhado, pois todos terão interesse em apresen
tar uma folha de serviço sem qualquer mancha para,

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° Todo empregado em qualquer atividade

privada tem direito a perceber o adicional de 5%, 10%,
20%. 25% e 30% ao complementar 5, 10, 15, 20, 25
e 30 anos de serviço efetivo contínuos ou alternados
prestados ao mesmo empregador.

Art. 2" As percentagens de que trata o artigo ante
rior incidirão sobre o sahírio normal percebido pelo
empregado à época em que gozar do direito, não poden
do ser compensado com qualquer outra vantagem que
o empregador já conceda ou venha a conceder.

Art. 3' Por se tratar de um sobre-salário. o adicio
nal por tempo de serviço incidirá sempre sobre o salário
normal dos aumentos espontâneos legais ou provenien
tes de sentença normativa, auferidos durante o gozo
do direito aqui instituído.

Parãgrafo único. O adicional por tempo de serviço
não incidirá sobre as horas extras.

Art. 4' Será concedida licença-prêmio remunera
da, de seis meses, a todo empregado que houver pres
tado ao mesmo empregador 10 anos de serviço efetivo,
contínuos ou alternados. e não tiver sido punido durante
o período aquisitivo deste direito nem registrar faltas
não justificadas.

§ l' Ao empregado que, ao completar 10 anos de
serviço, tenha registrado faltas não justificadas. será
permitido completar o tempo de serviço efetivo neces
sário à aquisição do direito ã licença-prêmio, continuan
do no emprego por prazo correspondente a tantos meses
quantos forem as faltas registradas.

§ 2' São consideradas faltas injustificadas aquelas
que dão ao empregador o direito de descontar dos salá
rios do empregado o dia ou dias de ausência e mais
o repouso semanal remunerado e feriados.

§ 3' As punições de que trata o presente artigo são
as de suspensão e demissão.

§ 4" Após completar o direito à primeira licença
prêmio, iniciar-se-á a contagem para o novo per:(odo
de 10 anos e assim sucessivamente.

Art. 5' Tendo sido punido por seu empregador,
perderá o empregado direito ao tempo de serviço já
prestado, para os efeitos da licença-prêmio, iniciando-se
a contagem de novo período aquisitivo a partir do dia
em que reiniciar o trabalho.

Art. 6' A licença-prêmio remunerada de 6 (seis)
meses deverá ser concedida no decurso dos 12 (doze)
meses que se seguirem ao término do período aquisi
tivo, em época que melhor atenda aos interesses do
empregador~sobpena de pagamento em dobro.

§ 1" A licença-prêmio de 6 (seis) meses poderá ser
concedida parceladamente no curso do novo período
aquisitivo ,e assim concordar o empregado.

§ 2" Se, numa mesma empresa, marido e mulhe,r
fizerem jus à licença-prêmio remunerada. a concessáo
deverá ser simultânea. a menos que um dos cônjuges
prefira gozar a licença em outra época e isto não preju
dique os interesses do empregador.

§ 3" A licença-prêmio poderá ser paga em dinheiro
se assim acertarem empregado e empregador.

Art. 7' Os seis meses de licença-prêmio poderáo
ser acrescidos no tempo de- serviço do empregado 1 con
tados em dobro, para os efeitos de aposentadoria e
indenização, caso assim prefira o empregado, o mesmo
acontecendo lIas hipóteses dos pagamentos por falta
de concessâo, no prazo legal em que trata o § 3" do
artigo anterior.

Parágrafo único. Neste caso. o empregado deverá
continuar em serviço,

Art. 8' O empregado em gozo de licença-premio
deverá perceber a remuneração a que faria jus caso
permanecesse em serviço.

Parágrafo único. A remuneração da licença-prêmio
para o empregado que trabalha por peça ou tarefa será
a média do que percebeu, em horário nonnal, nos últi
mos três meses dc serviço.

Art. 9' Ao empregado que ã data da publicação
desta lei já fizer jus à licença-prêmio, por contar com
10 anos ou mais de serviço.. é assegurado o direito da
seguinte fornla:

aloque tiver direito a uma licença-prêmio poderá
gozá-Ia. ou usar dos demais direitos assegurados na
presente (§ 3' do art. 6" e arte 7");

b) o que tiver direito a mais de uma licença-prêmio
poderá gozar a última, ou USar dos demais direitos asse-

Brasília, 28 de junho de 1989OF, n' llO/89-CCJR

PROJETO DE LEI
N? 2.565, de 1983

(Do Sr. Floriceno Paixão)

Institui os adcionais por tempo de serviço e licen,
ça·prêmio aos empregadossnjeitos à Consolidação
das Leis do Trabalho.

(Às Comissões de Constitoição e Justiça, de Tra
balho e Legislação Social e de Finanças.)

Leia·se:

À Sua Excelência o Senhor
Dcpntado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Depntados
Nesta

Senhor Presidente:
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião realizada hoje, aprovou o anexo parecer
do Deputado Osvaldo Macedo, em que S. Ex' solicita
anexação ao Projeto de Lei n" 1.335/88, do qual é rela
tor. por versarem matéria conelata, dos seguintes Pro
jetos de Lei: 1.500/89 (anexos os de n" 1.920/89,
2.127/89, 2.344/89 e 2.676/89) - do Sr. Jorge Arbage
- e 1.629/89 - do Sr. Sérgio Naya.

Assim. na forma regimental, requeiro a V. Ex' auto
rizar a providência referida,

Na oportunidade. renovo a V. Ex'- protestos de consi
deração e apreço, - Deputado Nelsnn Jobim, Presi
dente.

(Republiea-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente - Arl. 2' da Resolução n' 6/89)

Na ementa, onde se lê:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, c demais
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.

Justificação

Aparentemente auto-aplicável, o § 4' do art. 176 da
Constituição precisa ser implementado, desde que não
esclarece qual o potencial de energia renovável, en
quanto o adjetivo "reduzida" resta vago e impreciso,
quando a lei deve ser clara e precisa.

No presente projeto procuramos definir essa quanti
dade relativa, de maneira sintética. esperando seja aper
feiçoado pelas Comissões Técnicas.

Sala das Sessões. de . - Deputado José
Camargo,

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
ÇOMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

PROJETO DE LEI
N~ 2.565, DE 1983

(Do Sr. Floriceno Paixão)

Institui os adicionais por tempo de serviço e Iicen.
ça-prêmio ans empregados sujeitos à Consolidação
das Leis do Trahalho.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Finanças.)
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então gozarem do prêmio por um trabalho eficiente
e cuidadosos durante cada período de 10 anos. Assim
sendo, solicitamos as providências de V. Ex' no sentido
de ser apresentado um projeto de lei instituindo os
adicionais por tempo de serviço c a licença-prêmio re
munerada.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossas
saudações sindicais. Ass. Liseu Branchelli, Presidente
- Aldo Olivaes, Secretário - Rercy Soares, Tesou
reiro."

Sala das Sessões, de de 1983. - Floriceno Paixão.

LEGlSLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA C~ORDEJlfAÇÃODAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N' 4.345,
DE 26 DE JUNHO DE 1964

Institui novos valores dê vencimentos para os ser·
vidores públicos civis do Poder Execntivo, e dá ou
tras providências.

Ar!. 10. A gratificação adicional a que se refere
o ar!. 146 da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952,
passará a ser concedida na base de 5% (cinco por cento),
por qüinqüênio de efetivo exercício, até 7 (sete) qüin
qüênios.

§ l' A gratificação será calculada sobre o venci
mento do cargo efetivo estabelecido nesta lei, bem como
sobre o valor do vencimento que tenha ou venha a
ter o funcionário beneficiado pelo que estabelece a Lei
n' 1.741, de 22 de novembro de 1952, ou pelo que
dispõe o art. 7' da Lei n' 2.188, de 3 de março de
1954.

§ 2' O tempo de serviço público prestado anterior
mente a esta lei será computado para efeito de aplicação
destc artigo, não dando direito, entretanto, à percepção
de atrasados.

§ 3' O período de serviço público, apurado na for
ma da legislação vigente, que exceder ao qüinqüênio
ou qüinqüênios, devidos, será considerado para integra
lização de novo qüinqüênio.

§ 4' O direito à gratificação instituída neste artigo
começa no dia imediato àquele que o servidor completar
o qüiqüênio, observado o disposto no parágrafo segun
do deste artigo.

§ 5' Sobre a gratificaçãe de tempo de serviço, de
que trata este artigo, não poderão incidir quaisquer
vantagens pecuniárias.

LEI N' 1.711,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi
cos Civis daUnião.

·· .. ·· ......·........·.. ·-i:iiü'L·ü·iii· ..·........ ··.. ·.... ··..
Dos Direitos e Vantagens

.......................CAPfTULO·iv · ..
Das Ucenças

·· · · sEçAü·vi'ii ..· · ..
Da Licença Especial

Ar!. 116. Ap6s càda decênio de efetivo exer
cício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á
licença especial dc scis meses com todos os direitos
e vantagens do seu cargo efetivo.

Parágrafo único. Não se concederá licença es
pecial, se houver o funcionário, em cada decênio:

I - sofrido pena de susperrsão;
H - faltado ao serviço injusticadamente... (Vc·

tado) ...
IlI- gozado licença:
a) para tratamento de saúde por prazo superior

a 6 meses ou 180 dias consecutivos ou não;
b) por motivo de doença em pessoa da família

por mais de 4 meses ou 120 dias;
c) para o trato de iJiteresses particulares;
cl) por motivo de afastamento do côujuge, quan·

do funcionário ou militar, por mais de três meses
ou noventa dias.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 117..Para efeito de aposentadoria será
contado em dobro o tempo de licença que o funcio
nário não houver gozado.

..................................................................
RESOLUÇÃO N' 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições
que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Das proposições que encontravam em tami·

tação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arquivadas
as seguintes tenham ou não parecer:

a)?jas de iniciativa de deputados ou de Comissão
Permanente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Fedcral.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 dc outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultadà ao autor, no prázo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
I", caso em que fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
â Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 dc abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Prcsidente da Câmara dos Depu
tados.

Brasília, 26 de abril de 1989

A Sua Exceléncia o Senhor
Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma da Resolução

n' 6/89, O desarquivamento dos seguintes projetos de
minha autoria:

N" 1.024/83 - 2.565/83 - 2.593/83 - 2.906/83 
2.928/83 - 3.029/84 - 3.073/84 - 3.633/84 - 3.653/84
- 3.694/84 - 3.773/84 - 3.816/84 - 3.861184 
3.940/84 - 4.072/84 - 4.347/84 - 4.641184 - 4.803/84
- 4.832/84 - 4.886/84 - 4.908/84 - 5.009/85 
5.181/85 -5.394/85 -5.642/85 -5.702/85 - 5.724/85
- 5.884/85 - 6.221185 - 6.236/85 - 6.335185 
6.423/85 -7.789/86 -7.879/86-7.916/86-8.130/86
- 8.131/86 - 8.133/86 - 8.134/86 - 8.139186 
8.230/86 -8.231/86 - 8.232/86 - 8.354186 - 8.437/86
-8.438/86 - 237/87.

Atenciosamente. - Deputado Floriceno Paixão.
(Republique-se em virtude de novo despacho do Sr.

Presidente)
Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI
N' 2.938, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)

Regulo o art. 170, inciso IX, da Constituição Fe
deral.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n\' 1.251, de 1988.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI
N' 2.938, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)

Regnla o art. 170, inciso IX, da Constituição
Federal.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
.:10: Economia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' O tratamento favorecido para as empresas

de capital nacional de pequeno porte, de que trata o
ar!. 170, inciso IX. da Constituição Federal. será repre-
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sentado pela redução em 50% dos tributos federais.
estaduais e municipais, referidos nos arts. 153, 155 e
156 do texto constitucional.

Parágrafo único. Considera-se empresa brasileira de
capital nacional de pequeno porte aquela assim conside
rada pela legislação em vigor.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Constituição Federal, em seu ar!. 170, estabelece

que: "A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim asse
gurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
1- sobcrania nacional;
II - propriedade privada:
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência:
V - defesa do consumidor:
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasi

leiras de capital naciçmal de pequeno porte.
Parágrafo único. E assegurado a todos o livre exer

cício de qualquer atividade econômica, independente
mente de autorização de órgãos públicos, salvo nos ca
sos previstos em lei".

Há, pois, a necessidade imediata de estabelecermos
o "tratamento favorecido" para as chamadas microem
presas, haja vista a importante função social que exer
cem esses organismos em todo o território nacional.

Não se pode deixar de regulamentar brcvemcnte esse
dispositivo do texto magno, visando, à luz do seu pró
prio espírito, a determinar uma justiça maior às empre
sas de pequeno porte, que são fontes geradoras de inú
meros empregos a tantos desfavorecidos, além de serem
detentoras da importante missão de produzir capital
nacional.

Estabelecendo uma redução de 50% nos impostos
previstos pela Constituição, a nível federal, estadual
e municipal,. este projeto cstará favorecendo justamen
te, de acordo com a própria vontade constituinte, as
empresas nacionais de pequeno porte.

Sala das Sessões, . - Gandi Jamil.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE

COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.......................... "ifiü'L'O·vi ·.. ····· .
Da Tributação e do Orçamento

························..'cAPfT'ÜLC;i··············· .. ·· .
Do Sistema Tribntário Nacional

SEÇÃO I
Dos Prinçípios Gerais

........................................................................
SEÇÃO III

Dos Impostos da União

Ar!. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
'1- importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacio-

nais ou nacionalizados;
IH - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, cãmbio e seguro, ou relati

vas a tít"los ou valores mobiliários;
VI- propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei comple

mentar.
§ I'" É facultado ao Poder Executivo, atendidas as

condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas dos impostos cnumcrados nos incisos I, Il,
IVe V.

2" O imposto previsto no inciso I1I:
I - será informado pelos critérios da generalidade,

da universalidade e da progressividade, !'ia forma da
lei;



10508 Quarta-feira 27

H - não incidirá, n05 termos e limites fixados em
lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria
e pensão, pagos pela previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa
com idade superior a sessenta e cinco anos. cuja renda
total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.

§ 3' O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do

produto;
H - será não-cumulativo, compensando-se o que

for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores;

III - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.

§ 4" O imposto previsto no inciso VI terá suas alíquo
tas fixadas de forma a desestimular a manutenção de
propriedades improdutivas e não incidirá sobre peque
nas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore,
só ou com sua família, o proprietário que não possua
outro imóveL

§ 5° O ouro, quando definido em lei como ativo finan
ceiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente
à incidência do imposto de que trata o inciso V do
caput deste artigo, devido na operação de OJ1gem, a
alíquota mínima será de um por cento, assegurada a
transferência do montante da arrecadação nos seguintes
termos:

I -trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal
ou o Território, conforme a origem;

H - setenta por cento para o Município de origem.

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados

e do Distrito Federal

Arl. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir:

I - impostos sobre:
a) transmisão causa morli e doação, de quaisquer

bens ou direitos;
b) operações relativas à circulação dc mercadorias

e sobre prestações de serviços de transportc interes
tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior;

c) propriedade de veículos automotores.
H - adicional de até cinco por cento do que for

pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domici
liadas nos respectivos territórios, a título do imposto
previsto no art. 153, IH, incidentc sobre lucros, ganhos
e rendimentos de capital.

§ l' O imposto previsto no inciso I, a:
I - relativamente a bens imáveis e respectivos direi

tos compete ao Estado da situação do bem, ou ao Dis
trito Federal;

II - relativamente a bens móveis, títulos ou crédi
tos, compete ao Estado onde se processar o inventário
ou arrolamento, ou tiver domicJ1io o doador, ou ao
Distrito Federal;

UI - terá a competência para sua instituição regu
lada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exte
rior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domici
liado ou teve o seü inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Sena
do Federal.

§ 2' O imposto previsto no inciso I b, atenderá ao
seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mcrca
dorias ou prestações de serviços com o montante cobra
do nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado,·ou pelo
Distrito Federal;

II - a isenção ou não-incidência, salvo detepnina
ção em contrato da legislação:

a) n~o implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações seguintes:

b) acarretará a anulação do crédito relativo às opera
ções anteriores;

UI - poderá ser seletivo, em função da essenciali
dade das mercadorias e dos serviços;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos Senadores,
aprovada pela maioria absoluta de seus membros, esta
belecerá as alíquotas aplicáveis às operações c presta
ções interestaduais e de exportação:

V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações inter

nas, mediante resolução de iniciativa de um terço e
aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações pa
ra resolver conflito específico que envolva interesse de
Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e
do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XlI, g, as alíquotas internas, nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços,
não poderão ser inferiores às previstas para as operações
interestaduais;

VH - em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado
em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for
contribuinte do imposto:

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for
contribuinte dele;

VIU - na hipótese da alíneado inciso anterior, cabe
rá ao Estado da localizaçao do destinatlírio o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e
a interestadual;

IX - incidirá também:
ai sobre a entrada de mercadoria importada do extc

rior, ainda quando se tratar de bem destinado a consu
mo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o estabelecimento destina
tário da mercadoria ou do serviço:

b) sobre o valor total da operação, quando merca
dorias forem fornecidas com serviços não compreen
didos na competência tributária dos Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operaçõcs que destinem ao extcrior produ

tos industrializados, excluídos os semi-elaborados defi
nidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados
petrôleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos
e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipástese definidas no art. 153,
§ 5";

XI - não compreeenderá, em sua base de cálculo,
o montante do imposto sobre produtos industrializados,
quando a operação, realizada entre contribuintes e rela
tiva a produto destinado à industrialização ou à comer
cialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do

estabelecimento responsável, o local das operações rela
tivas à circulação de mcrcadorias c das prestações de
serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações
para o exterior, serviços e outros produtos além dos
mencionados no iniciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relativa
mente à remessa para outro Estado e exportação para
o exterior, de serviço e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

§ 3" À exceção dos impostos de que tratam o inciso
I, b, do caput dcste artigo e os arts. 153, I e 11, e
156, HI, nenhum outro atributo incidirá sobre ópera
ções relativas a energia elétrica, combustíveis líquidos
e gasosos, lubrificantes e minerais do País,

SEÇÃO V
Dos Impostos dos Municípios

Arl. 156, Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;
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II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imôveis. por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os d,~

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
III - vendas a varejo de combustíveis líquidos"

gasosos, exceto óleo diesel;
IV - serviços de qualquer natureza, não comprecn

didos no art. 155, I, b, definidos em lei complementar.
§ 1" O imposto previsto no inciso I poderá serprogrec;

sivo nos termos de lei municipal de forma a assegurar
o cumprimento da função social da propriedade,

§ 2' O imposto previsto no inciso lI:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em reali
zação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrente de fusão. incorporação, cisão ou
extinção de pessoa jurídica salvo se nesses casos a ativi
dade preponderante do adquirentc for a compra e venda
desses bens ou direitos. locação de bens imôveis ou
arrendamento mercantiL

II - compete ao Município da situaçáo do bem.
§ 3' O imposto previsto no inciso UI não exclui a

incidência do imposto estadual previsto no art. 155.
I, b, sobre a mesma operação.

§ 4' Cabe a lei complementar:
I - fixar as alíquotas máximas dos impostos previstos

nos incisos IH e IV;
H - excluir da incidência do imposto previsto no

inciso IV exportações de scrviços para o exterior.

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Na forma regimentaL venho requerer de V. Ex" a

desanexação do projeto dc lei de minha autoria, de
n' 2.938/89, quc regula o art, 170, inciso IX, da Consti
tuição Federal, ao Projeto n' 1.251188, que regulamenta
o parágrafo 2' do art. 1.71 do texto constitucional, por
se tratarem de matérias diversas.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.
Deputado Gandi Jamil.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Finda a leitu
ra do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Sr" e Srs, Deputados,
quero pedir a transcrição nos Anais desta Casa de um
trabalho que me foi enviado pela JMT - Administração
e Participações LIda., da cidade de Santa Maria, no
Rio Grandc do Sul, que faz uma análise c tece comen
tários sobre o demonstrativo da carga tributária das
empresas. Esse estudo possibilita-nos refletir sobre a
situação em que se encontram as empresas, de modo
geral, diante dessa tão elevada carga trib'-!t:íÓa. Inicial
mente, examina uma empresa com resultados acima
de 300.000 BTN, concluindo que, para empresas co
merciais, a carga tributária representa exatamente
48,78% e, para úma empresa prestadora de serviços,
em torno de 51,21%. Em outro exemplo, cita uma em
presa com resultados entre 150,000 a 300.000 BTNS,
tendo encontrado uma carga tribut,lria de 43,22% em
empresas comerciais, e de 47,27% em prestadoras de
serviços. Finalmente, analisa uma empresa com resulta
dos de até 150.000 BTNS, encontrando nas empresas
comevrciais uma carga tributária de 42,02% e nas pres
tadoras de serviços, 47,41 %. Mas o importante é que
são examinados desde a contribuicão social sobre o lu
cro, o imposto de renda c adicionáL Imposto de Renda
na Fonte. Imposto Adicional, Programa de Integração
Social - PIS, Fundo de Invcstimento Social-Finsocial
e contribuições previdenciários.

Trata-se de um trabalho sério, cuja conclusão merece
a 1105l'3 reflexão.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
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(TRA8AlHO A QUE SE REFERE o ORADOR)

JMT ADMINISTRAÇÃO E PARTfCIPACÕES LIDA

Carga tributária a partir do resultado para o balanço de

311dezemlJro!lga9

1º E){emlJlo~ empresa com re:~IJltado acima dp. 300.000 BTN

BTN CARGA
TRIBUTÃRJA

- Imposto Renda Fonte: ar.

- lucro Llqu ido

-. Impostn Adicional Estadu~il = 51.

- CF.wga TrfblJtária Empresa Comerciais

- PJS - programa de Integraçfio Social
(50.000 X 12 : 600.000 X 0,35%)

- FINSOCIAL - Fundo de InYE'si imorto Social

10.170

116.961

10.1701

3.411

86.450

2.100

- Resultado do exercícIo an~es da
Contribuição Social 1.000.000

- Contribuição Social 74.074 74.074 (50.000 X 12 c 600.000 x 1%) 6.000

2JO.Ooo
b) Prestadoras Serviços: 94.550. 100 < 47,27%

46.244 200.000

- I.ucro antes rio lmposto de Renda

- lmposto de Renda:
- 30 r. sobre o Lucro Rea 1
- 05r. adicional sObre 150.000
- lar. adicional sobre 625.916

- Lucro líquido do Exerciclo

- Imposto de Renda na Font~ - 8%

- Lucro Liqu ido

925.926

277.177
7.500

62.592

578.057

46.244

531.a13

347.669

- Carga Tributária Ernpresa~ Prestadoras Serviços

Relação di] Carga Tributárin X Resultado antes da
Contribuição Social:
a) Empresas Comerciais: 8".450 100" 43,22%

JO Exemp lo: empresa com resu Itado a'té 150.000 BTN

94.550

- Impo.~to Adicional Estadu;;l - 5%

- Carga Tributária Empres3E Comerciais

- PIS - Progrema de lntegreção Social
- FINSOCrAL - Fundo de Iny,?Stimento Social

- f-Hrg;;l Tributária das EmprEsas Prestadoras Serviços

RC1(lção da Carga Tributária x Resultado antes da
Çontribuicão Social:
a) Empresas ComerciaiS: 487.892 . 100" 48,78%

19.705

487.892

6.300
18~000

512.192

- Resultado do exercicio antes da
Contribuição Social

- ContribUição Social

- Lucro antes do [mposto di? Renda

- Imposto de Renda:
30% sobre o lucro Rea I

- Lucro Líquido do Exer-cício

BTN

150.000
11.111

138.889

41.666

97 223

CARGA
TRiBUTÁRIA

11.111

41.666

20 Exemplo: empresa com resultado entre 150.000 300.000 BTN

- Lucro Líquido do Exerclc~O

- Resultildo do exerclcio ant9S da
Contribuição Social

- Contribuição Social

- Lucro antes do Imposto de '<enda

- Imposto de Renda:
- 30:< sobre o Lucro Rea I
- 05r. Adicionai sobre 50.000 BTN

2.472

71.126

7.777

63.026

2.100
6~000

7.777

89.446

- Carga Tributária das Empr'esas Prestadoras Serviços

150.000
bl Prest3dnras Serviços: 71.126 100" 47,41%

150,000

Re laçào da Carga Tributáriil X Resultado antes da
Contr ibuição Socia 1:
aI Empresas Comerciais: 63.026 100: 42 02%

- tucrQ Liqu idO

- PIS - Programa de Integração Social
- FINSOCIAL - Fundo de Investimento Social

- Impost.o Adicional estadual'"" 5%

- Carga Tributária das ErnpreBas Comerciais

- Imposto de Renda na Foot" " 8:<

14.814

58.055

CARG~

TRIBUTÁRIA

55.555
2.500

127.131

200.000
14.814

185.186

BTN

512.192 ,TOa: 51.21%

1.000.000

1.000.000

b) Prestadoras Serviços:

1º Exemplo
48,78:<
51.21%

último ano, elaborou demonstrativos a partir do Resul
tado para o Balanço de 31-12-89, sendo:

l' Exemplo: Empresa com resultado acima de 300.000
BTN'.

2' Exemplo: Empresa como Resultado entre 150.000
e 300.000 BTN'.

3' Exemplo: Empresa com Resultado até 150.000
BTN'.

A relação da Carga Tributária x Resultado antes da
Contribuição Social apresentou os seguintes percen
tuais:

como base de cálculo o resultado do exercício antes
da provisão para o Imposto de Renda,

A Procuradoria da República sustentou que a base
de cálculo da contribuição social é igual li utilizada para
o Impostp de Renda, o que não é permitido pelas nor
mas tributárias. Ressaltou. ainda, que a contribuição
social foi instituída por meio legislativo impróprio, sem
que fosse respeitada a exigénciâ' da lei complementar.
como determina a constituição.

2.) Imposto de Renda e Adicionais: no Imposto de
Renda, a alíquota de 30 (trinta por cento) foi unifor
mizada para todas as empresas.

A partir do exercício financeiro de 1989, o Adicional
do Imposto de Renda de que trata o art. 25 da lei

Comentário sobre os demonstrativos
da carga·tributária das empresas

O Grupo "JMT", formado por 10 (dez) empresas
que atuam em diferentes ramos de atividades, tais co
mo: revenda de veículo"s, reforma de carrocerias de
ônibus, furgões e montagem de terceiro eixo, transporte
de passageiros c cargas, turismo, hotelaria, restaurante,
bar e frigobar, concessionárias com venda de passagens
rodoviárias e construção civil, sentindo que a iniciativa
privada vem de longa data amargando uma elevação
da carga tributária, com uma intensificação maior neste

Tipos de Empresas
1 COffip.rciais/lndustriais
2.. PrestAdoras de Serviços

O quadro de pessoal do Grupo "JMT" atinge a 1.147
empregados. com uma folha de pagamento no montante
de NCZ$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
cruzados novos) aproximadamente, prestando a seus
empregados e dependentes assistência médica e odonto
lógica e fornecendo ainda o vale refeição.

As empresas, de modo geral, foram atingidas pela
elevação da carga tributária, tendo um destaque maior
para as empresas prestadoras de serviços, especialmente
o setor de transporte de passageiros.

Nos quadros demonstrativos da carga tributária des
tacamos os seguintes tributos e contribuições:

1) Contribuição Social sobre o Lucro: criada através
da Lei ordinária n" 7.689 de 1988, à taxa de 9%, tendo

22 Exemplo
43,22%
47,27%

3º Exemplo
42.0%
47,41%

7.450, incidirá sobre a parcela do lucro real ou arbitrado
que exceder a 150.000 BTN' FISCAL, às seguintes alí
quotas:

- 05% (cinco por cento) sobre a parcela do lucro
real que exceder a 150.000 BTN Fiscal até 300.000 BTN.
Fiscal; .

-10% (dez por cento) sobre a parcela de lucro real
ou arbitrado que exceder a 300.000 BTN Fiscal.

As empresas de transportes de passageiros eram tri
butadas li alíquota de 06% (seis por cento) sobre os
resultados auferidos com o transporte de passageiros
e só estavam sujeitas aos adicionais sobre os resultados
apurados em outras atividades como transprote de car-
gas e turismo. ,

3.) Imposto de Renda na Fonte: a Lei 7.713 de
22-12-88 em seu art. estabelece que o sócio quotista,
o acionista ou o titular da empresa individual ficará
sujeito ao imposto de Renda na Fonte, à alíquota de
8% (oito por cento), calculado com base no lucro líqui
do,apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerra
mento do período base, a partir de 1" de janeiro de
1989.

4.) Imposto de Renda Adicional Estadual: criado pela
Lei 8.792 de 30-12-88 - EMENTA - Instituição do
Adicional ao Imposto sobre a Renda e proventos de
Qualquer Natureza (Ad/IR), no Estado do RS, a partir
de 1-3-89, A base de cálculo do Adicional é o montante
pago à União, bem como o retido na fonte, a título
de Imposto sobt;e a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza e respectivos adícíonais, inclusive correção
monetária. A alíquota do Adicional é de 5% (cinco
por ccnto).
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5.) Programa de Integração Social - PIS: o Decre
to-Lei n° 2.449 de 21-7-88. reformulou inteiramente a
estrutura do programa de Integração Social - PIS e
do PASEP, resultando sensível aumento na carga tribu
tária das empresas.

Consoante disposto na Lei Complementar n" 7170.
eram calculadas e exigidas de duas formas;

a) das empresas que vendem mercadorias e serviços:
0,75% sobre o faturamento;

b) das empresas exclusivamente prestadoras de servi
ços: 5% sobre o Imposto de Renda devido no exercício.

A legislação inovadora. porém, criou, como base de
cálculo única 1 a receita operacional bruta mensal e fixou
a alíquota de 0,65%.

6.) Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL: a
Lei 7.738, de 9-3-89, estabeleceu no seu art. 28, que
as empresas públicas ou privadas que realizam exclusi
vamcnte venda de serviços devem passar a contribuir
para o FINSOCIAL sobre a receita bruta. à alíquota
de 0,5%.

De acordo com a Lei 7.787, DOU de 3-7-89. a alíquo
ta de contribuição para o FINSOCIAL passa a ser de
1% a partir de 1-9-89, portanto um aumento de 100%.

Até a edição da Lei 7.738, as empresas que realizavam
exclusivamente venda de serviços contribuiam com a
alíquota de 5% sobre o Imposto de Renda devido.

Consoante decisão dos Plenários Tribunal de Recur
sos e do Supremo Tribunal Federal, o FINSOCIAL
é um Imposto. Estando sujeito à regra do princípio
da anterioridade, razão pela qual a nova incidência so
mente poderá ser validamente exigida. a partir do próxi
mo exercício, ou seja. 1990.

Além dos tributos enfocados, temos alterações no
que sc refere às Contribuições Previdenciárias, através
da Lei 7.787/89, reduzindo o prazo para recolhimento,
que passa a ser o 8' dia do mês subseqüente, ou o
dia útil imediatamente anterior. O novo prazo aplica-se
às contribuições da competêncía julhol89 e estabele
cendo novas alíquotas a partir de 1-9-89. que são as
seguintes: Empresas - 22,0%. Esta alíquota abrange
as contribuições para custeio do salário-família, salário
maternidade, abono anual, PRORURAL. que serão
3uprimidas a partir de 1-9-89 e financiamento da com
plementação das prestações por acidentes de trabalho.
A alíquota anterior era de 18,2%.

Através da Lei 7.794 de 10-7-89 foram alterados os
prazos para recolhimento do FGTS- Fundo de Garan·
tia por Tempo de Serviço, passando a vigorar a partir
da data de sua publicação 11-7-89 - o prazo para depó
sito até o último dia de expediente bancário do primciro
decêndio de cada mês. O prazo anterior era de até
o último dia do mês seguinte ao fato gerador.

Conclusão

Diante de tão elevada carga tributária já demons
trada, e com perspectivas de novas alterações visando
sua majoração. expressamos as dificuldades enfrentadas
pelos diversos segmentos das empresas privadas.

O pânico ainda não ocorreu porque as empresas,
na sua grande maioria, ainda não se deram conta dos
efeitos fiscais no resultado final de seu esforço de produ-
ção. '

No momento que isto for sentidMalvez já seja tarde
demais e daí teremos o abandono à produção, porque
está sendo mais fácil e menos oneroso entregar a admi
nistração do seu capital às entidades financeiras, passan
do a viver de rendimentos de capital.

Teremos fatalmente o sucateamento das empresas
e sua descapitalização, gerando maior desemprego pelo
desinteresse pela prodllção de bens e serviços. enfim,
um agravamellto da situação nacional.

Outro efeito que tal situação poderá causar será certa
mente um aumento da sonegação, uma vez que para
os sonegadores. desonestos, quanto maior for O impos
to, maior será o seu ganho.

Nosso objetivo é fazer chegar as mãos das autori
dadcs. reprcsentantes dos interesses de produção nacio
nal. para que num esfol'ço maior se consiga reverter
esta situação de agravamento que estanlOS viven'do.

Queremos é produzir mais, gerar mais empregos e
dar uma condição mais digna ã socíedade em geral.
rúas para isto precisamos contar com o apoio e com
preensão dos Poderes Executivo e Legislativo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Senhor!
Leia atentamente os exemplos I, 2 e 3. faça uma

reflcção e tire suas conclusôes..

o SR. ALCIDES LIMA (PFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Prcsidente Sr" c Srs. Depu
tados, a Umver31oaoe rcoeral de Roraima. lnSlltUlOa
por ato do Presidente José Sarney. quando S. Ex' visitou
recentemente o Norte do País, vence nova e importante
etapa: a sua efetiva instalação. com a posse, na última
sexta-feira, do seu primeiro Reitor, DI. José Hamilton
Gondim Silva. aliás. uma escolha acertada, porque se
trata de nome plenamente identificado com a visão am
pla do que deve representar realmente a educação, par
ticularmente o ensino superior, no processo de desen
volvimento.

Hamilton Gondim, Sr. Presidente, de sólida forma
ção universitária, com curso de Mestrado e PHD em
Economia em Houston, Estados Unidos, aClllnnla longa
experiência tambén como professor em universidades
brasileiras. até como Coordenador de Curso de Mestra
do, Prof.-Reitor de Planejamento da Universidade Fe
deral do Ceará e Secretário-Executivo do Centro Nacio
naI de Recursos Humanos. do IplanilPEA.

Ademais, exerceu outras funções importantes nas
áreas de planejamento e administração. Por exemplo,
a de Secretário-Executico do Conselho de Desenvol
vimento Social; Assessor do Instituto de Planejamen
to/IPEAJSeplan; membro do Conselho Federal de Edu
cação; Assessor da Secretaria de Orçamento e Finanças
SOF, da Secretaria de Planejamento e Coordenação
Presidéncia da República; Coordenador de Adminis
tração e Finanças do Ministério da Irrigação.

Ao profundo conhecimento da realidade nacional,
graças ao exercício desses cargos, o Prol. Hamilton
Gondim acrescenta, com igual propriedade, o domínio
sobre as questões culturais, econômicas, político-insti
tucionais de Roraima e da Amazônia, não apenas por
que tambén cumpriu destacadas missóes no Estado,
mas principalmcntc por scr um estudioso permanente
dos problemas sociais e ecológicos, enfim, da vida brasi
leira.

Após presidir o Banco de Roraima, de janeiro a agos
to de 1984, o agora Reitor Hamilton Gondim adminis
trou, até maio/85, a Capital Boa Vista. E, desde dezem
bro do ano passado, participava do Governo Romero
Jucá, ocupando a Secretaria de Educação e Cultura
do Estado, área responsável pelo cumprimento de meta
prioritária da administração, qual seja. proporcionou
aos roraimenses adequadas condições de ensino e am
plas oportunidades de accsso à escola, em todos os
níveis.

Coerente, portanto; o compromisso assumido pelo
Reitor da Universidade de Roraima de conduzir os des
tinos da novel instituição tendo como objetivo primor
dial o "desenvolvimento integral da pessoa, como ser
humano, como Ser social, como recurso produtivo e
como agente de transformação da sociedade". Para Ha
milton Gondim, a educação "deve ser vista, sempre,
como um processo global e dinâmico que interage COns
tantementecom a sociedade. refletindo seu estágio de
desenvolvimento sócio-econômico e político-cultural".

Registro outros trechos do pronunciamento do Mag
nífico Reitor, por ocasião do ato de posse. no dia 22
próximo passado.

"A busea de novos conhecimentos e técnicas de
ve ser feita de forma crítica e criadora. A aplicação
dcsses conhecimentos e técnicas no desenvolvimen
to regional"terá como pré-requisito a preservação
dos aspectos ecológicos e culturais da região".

"Através das atividades de ensino, pesquisa ex
tensão, a Universidade Federal de Roraima gerará
reflexos não só na melhoria da qnalidade do ensino
de l° e 2" graus, como também no aprimoramento
de todos os serviços profissionais oferecidos à socie
dade local. Ter-se-á a oportunidade de atualizar,
reciclar, especializar e aperfeiçoar os diversos pro
fissionais que já atuam no Estado de Roraima..
quebrando-se o círculo vicioso da baixa qualidade
do ensino e o isolamento intelectual a que foram
submetidos os habitantes do Estado" .

Sr. Presidente, realiza-se o sonho acalentado bá mui
tos anos pelo povo de Roraima, que passa a ter a Univer-
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sidade sob a condução competente e lúcida dn Reitor
Hamilton Gondim. a quem expresso os melhores votos
de êxito em sua nova missão, com o mesmo brilho
com que se tem conduzido ao longo de sua trajetória
de homem público. Registro com enorme satisfa<;ão
esse acontecimento de importáncia capital para o desen
volvimento do Estado de Roraima.

Era o que tinha a dizer.

o SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem revisáo
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
na quinta-feira pa'Sada, dia 21 de setembro. estivemos
numa assembléia extraordinária da Associação dos Hos
pitais do Rio Grande do Sul. Embora sabendo do desca
labro, da situação terrível em que se encontram os hos
pitais do Rio Grande e do Brasil e, também. dos proble
mas ingentes que está enfrentando todo o setoT de nssis.
tenda e saúde da população, ficamos impressionados
com oato de heroísmo que praticam as diretorias desses
hospitais comunitários, filantrópicos e santas casas. Pu
de observar que a Santa Casa de Bagé denunciou convê
nio a partir daquele momento; o Hospital de Caridade
de Carazinho quer denunciar o convênio mantido com
a Previdência; a Provedoria da Santa Casa de Uru
guaiana denuncia convênio: o Hospital de Caridade de
Torres quer denunciar o convênio e. asim por diante.
Quase todos os hospitais de caridade estão tomando
esta posição, porque não há mais condiçôes de sobrevi
vência.

No manifesto que lançaram para a sociedade gaúcha.
em seu primeiro item, alegaram que ainda não recebe
ram o pagamento do mês de julho. Quando o recebe
rem, será no valor histórico da diária hospitar de NCz$
11.05. Não há condições de se atender a uma populaçáo
nesses moldes.

Quando assumi o cargo de Superintendente do
Inamps - ali fiquei de 1985 a 1986 - 150 hospitais
já haviam apresentado denúncia contra o Inamps. e
anunciavam que suspenderiam °atendimento. Os fun
cionários dos hospitais em greve tinham seus salários
atrasados 3 meses. Em plena greve do servidor, conse
guimos realizar o pagamento desses três meses em um
só mês.

O setor administrativo do podcr público cstá deterio
rado. É preciso respeitar as instituições que cuidam
da vida do indivíduo e da sociedade como um todo.

Não é possível que a estrutura da assistência hospi
talar seja constituída por hospitais de caridade. santas
casas c hospitais comunitários, compreendendo 85% .
do trabalho de internação efetuadas, no Estado do Rio
Grande do Sul. O Estado deve dar-se conta de uma
vez por todas de que, ao se organizar. não pode punir
a sociedade, que se formou antes do Estado. Uma socie
dade que promoveu a sua organização em algo que
considere prioritário, que é a saúde, não pode ter no
Estado Ofator de sua deterioração. Deixamos aqui este
clamor, para que realmente esta situação se reverta,
a fim de que esses hospitais filantrópicos, que estão
agora fazendo caridade para o Governo, sejam por ele
beneficiados, para poderem zelar pela saúde do povo.
que é um direito sagrado da população. Eles surgiram
como um anseio da sociedade; no entanto, agora, pare
cem ser meramente instrumentos do Estado, que se
exime de qualquer compromisso. Se os hospitais públi
cos e a Organização da Saúde Pública tivessem somente
1/5 dos recursos que sã0 !Jassados para cssas instituiçães,
eles fechariam por inadi..'uplência, por total inviabili
dade administrativa. No entanto. num ato heróico, con
tinuam lutando para prestar assistência à população.
c o Estado está fazendo tudo para que fechem as portas.

O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados, não há como buscar o progresso e o desenvol
vimento sem que medidils básicas de protcção à vida
comunitária estejam definitivamente implantadas e em
perfeita sintonia com as exigências mais elementares
de respeito à vida e ao bem-estar da coletividade.

Em função disto. quero destacar que a ampliação
e o aprimoramento dos serviços públicos de saneamento
básico representam fator essencial no campo da saúde
pública e da melhoria da qualidade de vida do povo
brasileiro.

O saneamento. que inc1ui o suprimento de água poiâ
ve] e meio de escoadouro de águas servidas, adquire
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uma condição prioritária, não apenas como componente
das condições de habitabilidade, mas - já frisei 
como fator determinante e fundamental das condiç[)es
mínimas de saúde.

Hoje, no País, são precárias as condições de sanea
mento das grandes cidades brasileiras, contribuindo pa
ra a deterioração do nível de vida nestas comunidades.

Não há investimentos no setor, e o Congresso precisa
propor c aprovar as leis complementares à Constituição,
para a implementação, no caso, do Siste!l1a Nacional
de Saneamento Básico.

Precisamos atacar este problema de maneira frontal,
pois, atualmente, os números são aterradores: 50 mi
lhões de brasileiros não têm água encanada; 108 milhões
não contam com coleta de esgoto e 50% da população
de nossas cidades não dispõem de serviços satisfatórios
de coleta de lixo.

Tais índices de precariedade das condições de sanea
mento são ainda mais acentuadas nas regiões menos
desenvolvidas do País c nas zonas rurais. Estes dados
tornam a questão do saneamento - água potável e
esgotos - um dos problemas que estão a exigir urgente
atenção dos setores competentes, não apenas como um
componente importante da moradia, mas também, e
principalmente, pelo seu impacto nas condições de cres
cimento e desenvolvimento das crianças brasileiras. Ho
je, vítimas da tragédia urbana nacional, por variados
fatores e a falta de saneamento adequado, 65 crianças,
em cada grupo de 100, morrem antes de completar
um ano de vida.

Sr. Presidente, paradoxalmente, os gastos do Go
verno Federal com o setor vêm caindo, ano após ano,
e hoje representam menos de 2% dos gastos federais
com o social, correspondendo a percentuais muito bai
xos. Esta diminuição, inevitavelmente, resultará na de
terioração de vários importantes índices de bem-estar
da Nação, com a proliferação das doenças e epidemias,
contribuindo para tornar difícieis as condições de saúde
da nossa gente.

Dentro desta moldura de constante preocupação com
o social, quero chamar a atenção de todos para a gravi
dade da questão, conc1amando Executivo e Legislativo
a convergir esforços no sentido de que estes serviços,
primordiais e de dever do Estado, recebam melhor tra
tamento, e que sejam canalizados mais recursos e priori
zados investimentos para o setor, como forma .de ate
nuar os efeitos danosos que a falta dc saneamento básico
causa ã vida da Nação brasileira.

o SR. ERALDO TRINDADE (PL - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
por diversas vezes utilizamos a tribuna desta Casa para
enfatizar a necessidadc de o Governo dar maior apoio
ao setor educacional, principalmente no que se refere
ã mão-de-obra qualificada. Em todo Brasil. os proble
mas são sérios na área educacional. com a realizaç~10

de greves, pelos professores, a fim de obterem um me
lhor atendimento por parte do Estado e uma remune
ração mais justa. A situação não poderia ser diferente
no meu Estado. o Amapá. onde esses profissionais pos
tulam a gratificação de 70% da discutida isonomia sala
rial.

Gostaria, nesta ocasião, de me reportar ã Lei n"
1.711152, em que foram incluídos os professores do
Amapá. Posteriormente, o Governo Federal homolo
gou a Lei n" 2.365, de 27 de outubro de 1987, conce
dendo aos professores dos ex-territórios do Amapá e
Roraima 70% de rea.iuste, incluindo-se a isonomia sala
rial, que até a presente data ainda não foi paga.

O Ministério do Interior, por diversas vezes, infor
mou ao Governo do Estado que não teria competência
para solicitar esse pagamento, isto é, a alocação de
recursos para o ex-Território, em razão de necessitar
de um parecer dos Ministérios da Educação a Cultura,
o qual, até o momento, ainda não foi exarada. Posterior
mente, o Ministério. do wterior solicitou ao Governo
amapaense a relação dos professores, jã que a isonomia
é destinada a eles e não ao magistério. Pelas informa
ções que temos recebido, o Governo do Estado ainda
não forneceu ao Ministério do Interior essa relação.

Encerrando meu pronunciamenro, solicit6 maior em
penho, não só da autoridade maior do nosso Estado,
o Governador, mas fundamentalmente dos Ministérios
da Educação, da Cultura e do Interior, a fim de que
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viabilizem o pagamento dessa isonomia salarial, que
vai ao encontro dos anseios dos professores amapaen
ses, que há mais de três anos lutam por esse direito.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão
do oradora.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que
considere como lido meu pronundamento sobre a co
memoração, hoje, do 28" aniverslírio de implantação
da Cobal.

Deter-me-ei mais, no momento, na análise da alta
dos juros, que, a nosso ver, tem conseqüências gravís
simas na alta do custo de vida.

" Atualmente, a alta dos juros tem efeito a curtíssimo
prazo, pois quem aplica no over torna-se cada vez mais
rico. Ao mesmo tempo, porém, esses investidores des
confiam da capacidade do Governo de pagar a dívida
e os títulos, o que, na prática, os estimula a fugir do
over. Essa situação estimula a hiperinflação. Se o Go
verno baixasse os juros, a maioria desses investidores
não teria outro setor para aplicar. Portanto, os juros
pagos pelo overnight desestimulam, de certa maneira,
o consumo, e com isso a inflação é contida. Hoje, os
juros reais positivos são de 40%. Por causa dos juros
do over, em agosto, por exemplo, o Governo gastou
4 bilhões, 202 milhões, 803 mil cruzados novos. Com
o pagamento ao funcionalismo público, no mesmo mês,
gastou 2 bilhões, 345 milhões, 627 mil cruzados novos.
Logo, gastou o dobro, nos serviços de juros, do que
despendeu com o pagamento ao funcionalismo público
federal. .

Há portanto, uma incapacidade total do Governo
em negociar esses juros e, na prática, reduzir a hiperin
fiação a médio prazo. Isso desorganiza a economia e
gera desconfiança quanto ao processo inflacionário. Pa
ra ilustrar a questão, registro artigo publicado hoje pelo
Correio Braziliense, sob o título: Over - Desconfiança
não acaba com a alta".

Dessa maneira, os ricos, que aplicam no overnigt,
tornam-se cada vez mais ricos, enquanto milhões de
brasileiros ficam cada vez mais pobres, mais miseráveis,
o que torna insustentável a vida, tanto na área urbana
quanto na rural. E as crianças e os idosos pagam ainda
mais caro por essa situação.

Por outro lado, a violência urbana é relatada em
quase todos os jornais do País. Alertava eu para esse
fato desde 1978, quando, na periferia de São Paulo,
já enfrentávamos a guerrilha civil organizada, com duas
ou três mortes por dia. A situação é insustentável! Só
no Rio de Janeiro, no último fim de semana, foram
registradas mais de 45 mortes. Em São Paulo, a maior~a

da população já foi vítima de assalto violento ou, sim
plesmente, com perda de bens.

O Jornal da Tarde de hoje publica extensa matéria
sobre a violência institudonalizada, sob o título: "A
cidade nas mãos dos violentos". Pela importância da
matéria, Sr. Pre.sidente, solicito sua transcrição nos
Anais da Casa, para demonstrar a todos '-1 conseqüê.ncia
direta' entre os que se enriquecem, a cada dia, com
apleação no overnight, e os que se empobrecem, todos
os dias, com a desorganização econômica do País. Esses
acontecimentos têm um preço: a instalação da guerra
civil, gradativa e violenta, a cur!fssimo prazo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

Sr. Presindente, Sr" e Srs. Deputados, a Companhia
Brasileira de Alimentos - Cobal, empresa pública res
ponsável pela regularização do abastecimento de produ
tos alimentícios, está completando 28 anos de ativida
des. Ncss~ oportunidade, queremos congratular-nos
com os funcionários dessa empresa, qne, com seu traba
lho, contribuem para o desenvolvimento do País, na
tentativa de fazer üs alimentos chegarem ã mesa da
população a um custo mais Qaixo.

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não
podemos deixar de registrar, nesta ocasião que deveria
ser festiva, que a Cabal, a despeito do empenho e da
dedicação dos seus funcionários, não tem conseguido,
lamentavelmente, cumprir a contento O seu papel. Ao
longo das últimas duas décadas, a iniciativa privada
vem aumentando progressivamente seu domínio no se
tor de comercialização de alimentos básicos, deixando
para a Cabal um papel cada vez mais secundário. O
resultado é a elevação dos preços que os consumidores
são obrigados a pagar pelos alimentos.
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Hoje, a Cobal encontram-se numa crise financeira
da maior gravidade. Em 1988, a empresa apresentou
um déficit de quase NCz$ 5 milhões, e, no primeiro
semestre de 1989, um déficit de cerca de NCz$ i2 mi
lhões. Tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é
fruto da incompetência que, nos últimos anos, vêm diri
gindo os destinos da empresa. Mais ainda, é fruto da
falta de compromisso dos governantes do País com os
interesses populares.

A situação chegou a tal ponto que a Cabal vê-se,
no momento, ~eriamente ameaçada de privatização.
Uma grande re/Je de supermercados já tornou público
seu intel'esse em adquirir o controle da emjJresa.

Neste momento, queremos deixar clara aqui nossa
oposição ã privatização da Cobal. A solução não é aca:
bar com a empresa pública que poderia estar desempe
nhando um papel muito mais importante' no setor do
abastecimento básico. Ao contrário, a solução, a nosso
ver, é fortalecer a empresa, torná-Ia mais competitiva
e eficiente, acabando com os favorecimentos políticos,
com a corrupção e com o empreguismo que compro
metem a sua atuação.

Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao
mesmo tempo em que felicitamos a Cobal pela passa
gem de mais um aniversário, queremos dizer aos seus
funcionários, bem como a todos os brasileiros, que é
preciso lutar pela preservação desta empresa c contra
aqueles que querem ganhar cada vez mais especulando
com qs p,oduto~ de primeira necessidade e com a fome
do povo.

OVER

Desconfiança não acaba
com a alta

Com a nova correção nas taxas de juro, que avança
ram para o nível de 53,99 por cento ao mês ontem,
o overnight passou a remunerar o investidor com um
rendimento liquido de 1,77 por cento ao dia já descon
tado o Imposto de Renda na fonte. Isso significa que
quem aplicou NCz$ 100 mil ontem, remunerado por
essa taxa. vai embolsar um rendimento de NCz$
1.770,00 hoje.

E, ã medida em que as taxas de juro sobem, cresce
tambérri a rentabilidade do over estimada para o mês.
Tudo indica que as taxas devem sofrer novos reajustes
nestes próximos dias, mas supondo-se que elas fiquem
mantidas em 53,99 por cento nos quatro dias úteis que
restam no mês, o overfecharia setembro com um rendi
mento acumulado bruto de 38,47 por cento e líquido
de 37,19 por cento.

Em relação à inflação oficial sinalizada pela evolução
do BTN fiscal, que ficou mantida em 35 por cento,
o over está acenando agora com um juro real, acima
da inflação. de 2,57 por cento (era de 2,34 por cento
na sexta) para as pessoas jurídicas e de 1,62 por cento
(1,47 por cento) para as pessoas física,.

Esse aumento na margem dc ganho real, no entanto,
não teria sido suficiente', ainda, para afastar a descon
fiança do mercado financeiro de que, em comparação
com a inllaç'10 corrente, a de outubro, o overnight
poderia estar pagando nm juro real menor ou até um
rendimento negativo. Serve de base a essa suspeita o
fato de que o over guarda um atraso de 15 dias em
re.lação à inflação. No momento, enquanto se conta
biliza o rendimento de setembro, já está correndo a
inflaç<Ío de outubro, em clara trajetória ascendente.
A coleta de preços para medição da inflação dc outubro
começou no último dia 16.

Mas o fato é que, apesar da desconfiança, o'investidor
não tem outra opção senão tentar proteger o dinheiro
da intlação fazendo aplicações no overnight ou nos fun
dos ao portador. Mesmo porque o ouro e dólar são
aplicações de risco. onde a ameaça de fortes prejuízos
não deve ser desconsiderada,

"A CIDADE NAS MÃOS
DOS VIOLENTepS

A violência está aumentando na cidade. Diariamente,
cada uma das 62 delegacias de polícia registra cerca
de 25 Dcorrências -o que representa aproximadamente
1.600 caso em um período de 24 horas. São pelo menos
960 roubos e furtos, e os boletins oficiais indicam quc
cresce o número de ações de pessoas afIf)adas com rcvól-
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veres e faca que atacam suas vítimas deliberadamente,
sem o objetivo de roubar. O alv,? dos violentos pode
seT uma mulher grávida eaminlmndo tranqüilamente
por uma rua dos Jardins ou um motorista de carro.
Muitas vítimas morrem, outras ficam bastante ferida5
- e al$umas enlouquecem.

- E muito comum esse tipo de agressão - constata
o delegado Jorge Montanheiro, que dirige a 2' Delegacia
de Lesões COIporais da Divisão .de Homícidios. Est,l
todo mundo nervoso. Às vezes, uma pessoa simples
mente olha para o outro, apenas por distração ou até
por curiosidade, lTlas o gesto é interpretado como insul
to ou provocação e já acontece uma cena de violênci~.

Esse tipo de agressão é mais comum no trânsito. A
noite. geralmente um motorista atira no outro e foge.
Às veZeS, por causa de uma bobagem, uma fechada
acidental, por exemplo.

A delegacia de Jorge Montanheiro cuida especifica
mente dos casos misteriosos, das histórias de agressões
que se multiplicam em São Paulo. Atualmente. ele tem
em mãos cerca de 450 inquéritos de autoria desconhe
cida. "Nós apuramos aqui os casos de lesões graves,
gravíssimas e tentativas de homícidio". diz o delegado.
"Diariamente, recebemos relatórios das delegacias, có
pias dos boletins sobre agressões de autoria ignorada.
Este ano, até o começo de agosto, recebemos 1.130
casos. Em 88, foram 1.949 casos. Nosso trabalho con
siste em identificar os criminosos desconhecidos".

Para executar e"e trabalho complicado, Montanhei
ro conta com a ajuda de outro delegado, Roberto Ka
wai, 22 investigadores e seis escrivães. Outro dia, Mon
tanheiro recebeu em sua sala a visita de uma dessas
vítimas da brutalidade sem explicação. Nelson Martins,
a vítima, mora no Grajaú, Zona Sul. Ele entrou na
delegacia se arrastando em um par de muletas e contou
sua história: "Eu ia passando por uma rua e. de repente,
uma cara atirou em mim Levei sete tir"s. tive de ampu
tar a perna esquerda. Eu nunca iinha visto aquele cara
antes eIÍl toda a minha vida. Eu passei e. simplesmente,
olhei por olhar. Ele perguntou: "O que é que está olhan
do?" Não disse mais nada c já foi qtirando em mim".

- Sabemos de muitas vítimas que ficam paraplé
gicas, em estado vegetativo. Normalmente temos de
nos deslocar até as casas dessas vítimas. porq ue elas
não têm como vir ã delegacia - informa Jorge Monta
nheiro.

O delegado concluiu um de se1.Js inquéritos, que foi
encaminhado à Justiça sem o nome do agressor. O caso
aconteceu na noite de 13 de feve reiro de 1988. O repre
sentante de vendas Odair de Souza Leite dirigia um
Opala Comodoro Pl'la avenida Bandeirantes, na pista
para o Jabaquara. Etam 23 horas. De repente, um Mon
za verde metálico passou em alta velocidade e seu moto
rista gritou um palavrão para Odair - que resolveu
alcançá-lo. Quando o Opala ficou lado li lado com o
Monza, o motorista deste carJ-O apontou uma arma e
atirou. A bala acertou a cabeça de Odair que. instanta
neamente, puxou o breque de mão. O Opala quase
capotou e o Monza fugiu. "A vítima ficou internada
em um hospital durante várias semanas. em estado gra
ve"

j
conta Montanhciro, "e nós não conseguimos saber

que n atirou".

Motivos Banais

Noventa por cento de agressões envolvem o uso de
revólveres. Nos demais, casos, os criminosos utilizam
facas e porretes. Os "ataques gratuitos", como define
as agressões "em explicação, ocorrem com mais fre
qüência na Zona Sul. "Nas festinhas da periferia têm
muito dessas coisas. São agressões por motrfos banais.
Tem gente que fica louca: completamente desequili
brada. Há uma vítima que perdeu àS duas pernas e
nem sabe o próprio nome. É preferível mü.ri-er". diz
o delegado.

- A violência é um fenômeno das gra,ndes cidades
grandes cidades ~ analba o secretirio de Segurança

Pública. Luiz f3"ntdnio Fleury Filho - o ndráero de
crimes mede o grau de violéncia de uma sociedade.
Na Grande São Paulo são registrados 12 as~:;assinatos

por dia. em média. As pessoa5 esü10 cada vez mais
agressivas. e a~~ prôprias 'condições de vida na cidade
levam a esse estágio de violência. Há uma intolerância
muito forte dominando as pessoas.

Para o secrclário um dos pontos principais da violên
cia gira em torno do grande número de armas em poder
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de pessoas despreparadas. Mas, claro, o problcma é
mais complexo. "Os ladrões estão cada vez mais agres
sivos. c isto efruto da legislação. que propicia a impuni
dade. Eles sabem que a pena é a mesma tanto para
o caso de um assalto a banco como para o assalto a
um botqllim de esquina. ou seja, cinco anos de quatro
meses. O ladrão agride e amedronta suas vítimas. Assim
na Justiça. as vítimas preferem nem reconhecer os acu
sados", afirma Fleury.

Na Capital. cinco bairros - Parelheiros, Cidade Du
tra, Capão Redondo, Cidade Adernar e Guanases 
registram o maior númerO de assassinatos. Segundo as
estatísticas Secretaria da Segurança, em cada um desses
bairros aconteceram, em junho. de "12 a mais" homicí
dios. Em outras regiões, como Vila Brasilàndia. Piritu
ba, Itaquera. ltaim Paulista, Rio Pequeno e Campo
Limpo, os números afíciais mostram a ocorrência~ tam
bém em junho, de "9 a 12 casos". O quadro de violência
atinge ainda. com freqüência, São Miguel Paulista, Er
melino Matarzzo e São Mateus.

Calcula-se que, nos últimos dez anos, 2,5 milhões
de pessoas transformaram-se em vítimas de bandidos
e da inoperáncia policial. A cada ano, o crime ganha
um novo contorno ou dimensão. segundo atestam os
especialistas da polícia. Em 1984, por exemplo, a onda
era de assaltos a ônibus. Depois, os bancos se manti
veram pelo menos durante três anos. na mira dos la
drões. Hoje. o produto preferido dos ladrões são os
toca-fitas de carros.

A Coordenadoria de Análise e Planejamento 
CAP, órgão do gabinetç do secretário da Segurança,
constata: entre 200 e 300 toea-fitas são levados pelos
ladrões todos os meses. 05 ladrões agem maios freqüen
temente no Centro. Consolação, Aclimação, Pinheiros,
Itaim-Bibi. Vila Clementino. Perdizes, Campo Belo,
Ibirapuera Moema. Recentemente, o delegado Gui
lherme Santana, corregedor da Polícia Civil, foi jantar
em um restaurante do Centro e, ao encostar o carro,
advertiu o guardador: "Fique ligado, eles (os ladrões)
andam usando até martclo para quebrar o pára-brisa,
e depois arrancam o toca-fitas".

Depois dos toca-fitas, os bandidos estão de olho mes
mo é nos carros. Nos Jardins, em Perdizes, Pinheiros,
Itaim e Campo Belo. eles atacam diariamente. A cada
més, pelo menos 5.100 carros novos ou velhos são leva
dos, o que significa uma média de 170 por dia.

- Onde acontecem muitos homídos, os furtos são
em pequena quantidade - resalta o professor Perez.
que cuida das estatísticas da Secretaria da Segurança.

- Na periferia, onde mais se mata, rouba-se menos.
Onde a cidade se verticaliza, o crime coutra o patri
mônio cresce. Os modismos vão surgindo com úma velo
cidade incrível. O horário mais crítico em tcrmos de
invasão de residência. por exemplo, está entre 18 e
24 horas.

As pesquisas baseadas no boletins registrados nas
delegacias indicam que, hoje, os trombadinhas conti
nuam à vontade no centro da cidade, apesar das inesgo
táveis prumessas das autoridades. No largo 13 de Maio.
em Santo Amaro, eles também têm agido com tranqüi
lidade. Outra moda do mundo do crime: os ladrões
têm preferido atacar uma loja ou uma indústria apenas
para pegar as armas dos vigilantes, e nem se preocupam
com o dinheiro que eventualmente possam encontrar
no caixa. Com as armas, as quadrilhas podem executar
golpes mais audaciosos, em dias de pagamento.·

Estatísticas

O coronel Hermes Bitencourt Cruz, do Comando
"era! da Polícia Militar. é um estudioso do assunto.
Há três décadas na corporução~ e1c tcm se empenhado
em fazer levantamentos ponnel1orizados sobre o com w

partamento criminal em São Paulo e na Brasil. Formado
em Pedagogia, Direito e Psicôlogia. I) coronel é autor
de Ires trabalhos ouc servem, nonnalmente, de nmterial
di" consul~a enlrd oficiai" da PM para phmejamento5
Ope racion.ais.

- No ano de 1976. a cada cem ocorréncias atendidas
pelas fi"tmlhas da P M, "penas 22,5 ~'io transforma ram-se
em inquéritos nas delegaciai5 da Polícia Civil. Dez anos,
mai, larde. em 1986. a produção d" inquéritos caiu
para 12.9Sf a cada cem c~sos. Na Ju~tjça~ o acervo
de inquéritos sofre um 0!1Rugamento e, ao final dos
proeessos, apenas 0,6% resultam em algum tipo de pu
nição a criminosos. Ou seja: ·os restantes 99,04% de
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casos atendidos pela PM acabam em nada. No mesmo
período, de 76 a 86, o conjunto das oeorrencia, crese""
114,2% - informa o coronel.

Entre os anos de 1970 e 1983, aumentou significati
vamente a participação de jovens e de solteiros nos
mais variados tipos de crime. em. 70, os jovens entre
18 e 25 anos de idade representavam 38,4% do universo
de criminosos e, em 83, essa fatia engordou para 51,9%.
Em 1984, São Paulo tinha a maior parte dos casos de
roubos e furtos do País. Além disso, 23,6% de todas
as prisões e 39.5% de prisões por roubos aconteceram
no Estado naquele ano.

-Isso tem uma lógica, porque São Paulo é o Estado
de padnlo econômico mais elevado - diz o doronel
Hermes Cruz. Em 86 e 87, houve uma tendência de
redução do número de crimes contra o patrimônio em
São Paulo. Foi a época do Plano Cruzado e também
o período em que houve uma destinação maior de recur
sos às unidades policiais. O comportamento dos bandi
dos, no entanto, está sempre mudando. Eu acredito
que só o fato de se aumentar o número de policiais
na rua não significa~ necessariamente, que haverá uma
redução do crime. Significa. isto sim, que o crime vai
mudar de lugar. Você satura o centro da cidade de
viaturas e de policiais, e os criminosos vão para outra
região. E, na periferia. o eriminoso vai se tomar mais
violento.

Segundo os estudos e pesquisas do coronel. "o crime
muda também de acordo com as características das cida
des". "Uma cidade agropecuária apresenta índices me
nores de homicídios e maiores de furtos e roubos""
explica Hermes Cruz.

Na Capital, sete bairros -Santo Amaro, Ibirapuera,
Jardim Paulista. Liberdade, Consolaçã(), Sé e Santa
Cecília - registram maior número de furtos. E a Secre
taria de Segurança informa que em cada um deles ocor
reram, em junho, quando foi concluído o último levan
tamento oficial mais de 270 furtos. Em outras áreas.
como Vila Clementino. Pinheiros, Perdizes e Pari, a
média de furtos ficou e~tre 210 a 270. Jabaquara. Clm
buci, Rio Pequeno, Brás, Vila Mariana e Lapa ficam
em tereeiro lugar, sofrendo entre 150 a 210 furtos. Man
tendo uma média de 90 a 15Q furtos, também em junho,
ficaram os bairros de Tuwruvi, Guainases, tatuapé, Par
que São Lucas, Itaquera, Vila Maria e Vila Gustavo,
entre muitos outros.

Quando o assunto é roubo (que, ao contrário do
furto, ocorre violência ou ameaça contra a vítima), "
praça da Sé lidera qualquer estatística. Em ,junho, foram
registrados lá "mais de ISO roubos". A informação é
ofÍcial, lTlas não repr.esenta com precisão o quadro crimi
nal em um bairro. E qu<c, quando um mapa indiea "10
e mais", isso pode significar que os roubos ultrapas
saram a casa dos 200 ou 300 em um mês. Em Santo
Amaro. os ladrões atacaram entre "120 e 150 vezes"
e, em bairros como Ibirapuera, .Jardim Paulista e Conso
lação, entre "90 e 1'20 vezes". Parelheiros, uma das
regiões mais pobres da cidade, ficou em último lugar.
Lá, em junho, houve entre "O e 60 roubos....

Já os ladrõ'cs de earros agem principalmente nos bair
ros do Ibirapuera e Vila Clemcntino. Em junho. "1:':0
e mais" carros foram levados nessas regi6es. No Jabn~

quara, Jardim Paulista, Santo Amaro, Rio Pequeno,
Lapa, Perdizes e Consolação foram registrados "entre
135 e 180" furtos e roubos de carros.

Rota

Durante muito tempo, quando ainda era tenente
coronel, Hermes Cruz comandou a Rota (Rondas Os
tensivas Tobias de Aguiar). Em 1987, o~ homens da
Rota envolveram-se ~m 43 confrof410s na eidadl:::.; O~
rinJteiros com mortes. Em 88, eSle núnlero subiu para
108. Este ano, até agosto, a Rota já havia matadcl ;:Q
pessoas em tiroteios de rua. Em 88, as patm!ha:,. dê
Rota detiveram 4.053 pessoas na Grande S5.o Paulo
e~ este ano. até o começo de. agosto~ foram feita'., 2.339
detenções. No ano pas9ado, 97 condenados pc1a JustiG~

foram capturados pela Rota, enquanto que em 89. tam
bém até agosto, capturou 66 condenados.

O relatório do primeiro semestre sobre casos aten
didos pela PM mostra um total de 16.317 roubos e
19.053 furtos, mas milhares de outros casos são :".ten
didos diretamente nas delegacias da Polícia CiviL



E 3 violência lambem atinge os policiais. Um levM!2c
mento da PM aponta: nos últimos dois anos e meio,
2.073 policiais militares foram vítimas de "lesão corpo
ral". No mesmo período, 721 policiais foram agredidos,
224 vítimas de tentativas de homicídio, 992 roubados,
805 vítimas de resistência e 617 vítimas de desacato.
Este ano, em todo o Estado, 32 PM foram assassinados.

o SR. CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.)-Sr. Prcsidcnte, Sr'S e Srs. Deputa·
dos, uso da palavra para dois breves eomentários: o
priméiro, anunciar ao Plenário desta Casa projeto de
lei de nossa autoria que define competências, atribui
ções e composição do Conselho de Comunicação Social,
relativo ao capítulo da Comunicação Social da Nova
Constituição. Por meio desse projeto, procuramos defi
nir a natureza de órgãos da sociedade civil do Conselho
de Comuicação Social, encarregado de zelar por que
as empresas jornalísticas, de comunicação social, de
modo particular as emissoras de ádio e televisão, cum
pram sua função de abrir espaço para que os diferentes
segmentos da sociedade manifestem opinião, formulem
reivindieações e realizem o debate demoerátieo da so
ciedade na sua relação eom o Estado.

O segundo comentário prende-se a uma situação ex
tremamente curiosa:

Desde a semana passada, o Banco do Brasil está
presente com destaque no noticiário de jornais rádio
televisão e revistas - infelizmente não pela sua impor
tância estratégica no dsenvolvimento do País. A institui
ção Baneo do Brasil, mais uma vez, passa a ser bode
expiatório - papel que lhe é imposto como forma de
justificar a incompetência e incapacidade ostensiva do
Governo Sarney para enfrentar a crise econômico-fi
nanceira.

Vale agora lembrar que em 1987, se imputava à conta
movimento do Banco do Brasil a responsabilidade pela
inflação, em grande parte, enfraquecendo a instituição.
A conta movimento foi extinta, mas a inflação conti
nuou desafiando os tecnocratas do Governo Subtrair
competência reduzir atribuições, eliminar atividades
operacionais do Baneo do Brasil é uma meta que este
Governo persegue na suposição de que está abrindo
o caminho para cumprir à risca as instruções do Banco
Mnndial de vir a privatizar essa instituição financeira.

Agora, O Governo Sarney investe contra o Banco
do Brasil questionando decisão tomada pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST): Julgando dissídio eoletivo
dos empregados do Banco do Brasil, a mais alta corte
de Justiça do Trabalho do País decidiu silplesmente,
aplicar a Construção e a nova lei de Política Salarial
aprovada pelo Congresso Nacional. O TST nada mais
fez do que reconhecer as perdas salariais provocadas
pelo Plano Verão, repondo os 70% da inflação de janei
ro que foram subtraídas aos trabalhadores brasileiros.

A histórica decisão do Tribunal Superior do Trabalho
- a partir de lúcido parecer do Ministro Almir Pazzia
notto, ao reconhecer a insconstitucionalidade do confis
co salarial embutido no Plano Verão caracteriza-se so
bretudo eomo medida de justiça.

Contém também a decisão do TST, um diagnóstico
da crise econômico-finance.ira que repõe nos devidos
termos os fatores determinantes do processo inflacio·
nário. Mais uma vez, comprova-se que salários não eau
sam inflação; pois os salários dos trabalhadores foram
confiseados pelo Plano Verão e ainda assim a inflação
beira os 40% ao mês.

Ineonformado com a decisão da Justiça, o Presidente
Sarney e O Ministro Mailson da Nobrega ameaçam os
empregados do Baneo do Brasil com o fechamento de
agências e delhissões em massa. Nessa mesma linha
de irracionalidade, o Presidente do Banco do Brasil,
Sr. Mário Berardi, se apresse em comunicar às bolsas
de valores que o Banco dará prejuízo diante do reajuste
de 152,25%. O que pretende, se não contribuir para
que as ações do BB eaiam substancialmente nos pregões
das bolsas?

Eis, Srs. Deputados, o terrorismo oficial em marcha.
Estamos certos que tal comportamento governamental
não deve infundir medo aos bancários. Como a maior
e mais sólida instituição financeira da América Latina
- O que é reconhecido até mesmo pelos presidenciáveis
privativistas - dispõe do pessoal qualificado e neces
sário para que possa cumprir suas tarefas de alavanca
do desenvolvimento nacional.

OIARIO DO CONGRESSO rLACIOHAL(~:;eçilioIT)

Por vezes, o Governo Sarney se esquece de que,
graças ao proeesso constituinte encerrado a 5 de outubro
de 1988, o País, dispõe de um sistema de convivêncizc
e de práticas democráticas. O Judiciálio deve assim,
livre c aulonoma, tomar decições - sem coações aber
tas ou disfarçadas de qualquer espécie.

Sabidamente, Sr. Presidente, as causas da inflação
não residem no reajuste de salário sempre a reboque
do aumento de preços. A inflação, esta, sim, é a verdade
tem-se caracterizado como um processo de transferên
cia de rendas, os mais prejudicados, em qualquer cir
cunstância, são os assalariados. Pela objetividade da
avaliação e eorreção do diagnóstico, merece, ainda que
de forma sintética, citação do depoimento do empre
sário Lawrence Pi]i Diretor-Superintendente do Moí
nho Santista, publicado pelo "Jornal do Brasil" na edi
ção de 25.9.89.

Observa o Sr. Lawrence Pih que o cruel processo
de transferência de rendas - que anima o processo
inflacionário brasileiro - está evidenciando no fato de
que os salários detinham, n'o início da década de 70,
40, 7% da renda interna, mas agora, dispõcm apenas
de 27% da fatia do bolo. Um outro dado extraído do
depoimento do empresário: de 1949 a 1985, a produti
vidade das indústrias paulistas cresceu 413,7%. Entre
tanto, nesse mesmo período, a participação dos salários
no valor transformação industrial despencou de 23,16%
em 1949 para 11,49% em 1985. Uma queda, portanto,
de 104%, conforme o índice eleborado pela Federação
das Indústrias de São Paulo (FIESP).

Como atribuir, diante desse elenco de informações,
ao reajuste de uma categoria profissioanl (qualquer que
ela seja) a responsabilidade pela escalada inflacionária
atual e no passado reeente? Não resiste à prova dos
fatos essa tentativa de rcsponsabiizar trabalhadores pela
inflação e muito menos de imputar a reajustes salariais
a capacidade de gerar graves prejuízos financeiros 
muito inferiores, sem- dúvida, aos que são causados,
por perdão de dívidas de empresário~ e, concessão de
empréstimos. Com eorreção monetária prefixada, da
inflação efetivamente apurada. Aliás, um dos meios
de transferências de rendas em favor do capital.

Ao encerrarmos, Sr. Presidente e nobres deputados,
desejamos registrar a duas singelas mensagens:

1) para vencer a crise e ingressarmos numa nova fase
de expansão, imopõe-se um choqne distributivo que
implicará redistribuição de renda em favor dos trabalha
dores, expansão do mercado interno. geração de novos.
Com progressiva e acelerada, eliminação do universo
de pobreza absoluta;

2) manifestamos nossa solidariedade ao Poder Judi
ciário, à Justiça do trabalho, pela independência com
que proferiu sua decisão, reconhecendo que plano verão
reduziu salários, violando o prineípio constitucional de
irredutibilidade salárial. Manisfestamos nossa solidarie
dade aos empregados do Baneo do Brasil pela vitória
conquistada no Judiciário.

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr.
Almir pazzianotto, deverá visitar a Comisssão do Tra
balho nesta tarde e manter conversação com sua Presi
dência e com os Vice-Presidentes, Júlio Costamilan,
Paulo Paim e Edmilson Valentim.

Outro assunto, Sr. Presidente.

Estamos, sem dúvida diante de um momento crueial
da vida brasileira. A eleição presidencial não é um sim
ples pleito, pois, a população será chamada a fazer
uma histórica opção por mudanças e transformações
sociais e econômicas de caráter democrático. Exata
mente por essa caraterística é que um candidato "colo
rido" e seus poderosos aliados desenvolvem uma estra
tégia de permanência no poder, a qnalquer custo, nem
que isso implique elevado -preço de derroeada e das
instituições democráticas que emergem a partir do pro
cesso eonstituinte. É importante, por essa razão, que
esta Casa torne eonhecimento do lúcido ensaio elebo
rado pelo Prof. Nilson Lage, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro que expõe ,çom toda a clareza essa
tentativa de modificações das massas (de um povo) pela
propaganda política.

Srs.Deputados,o ensaio do Prof. Nilson Lage esclareee
que as régras de propaganda política do eandidato "co
lorido" já foram largamente utilizadas por Hitler, Goe
bels e antros. Nada tcm de novo. Pelo contrário, este
arsenal tem estado em uso nos últimos cinqüenta anos,
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colocando a seu servir,o loda pesquis8.em ciênciD.s buma
nas. Ganhou, de fato, mais força eom o ndvento da
t.elevisão e, DO nosso caso, pelo apülio~ GOílcedido airfi
vés do monúpolio çJe tell;visão.

O que h,i de môderno não é - conforme adverte
Nilson Lange - a metologia da propaganda mistifi
cadora de que a campanha do Sr. Collor é exemplo
banal, mas o melhor rastreamento estatíseo das ansieda
des. Observa ainda, Sr. Presidente, o lúcido ensaio do
Prof. Nilson Lage que as candidaturas progressistas e
a ciência política têm certa dificuldade em lidar com
esses instrumentos e tendem, por isso mesmo, a mini
mizar a importância dos arquétipos e das paixõ'es. Daí
um certo impacto inicialmente eausado pela campanha
do candidato "colorido" no mnndo político, de modo
geral.

Mas não há nenhuma sutileza. A mistificação do can
didato "colorido" é tão explícita quanto sua falta de
decoro. Seguramente não será bem sueedida, no senti
do de impor ao nosso povo o repertório de ilusões.
O refrão da campanha já exibe sinais de cansaço, pro
gressivamente criando um clima de saturação em face
dos problemas reais que nosso povo enfreta no dia
a-dia.

Mas não podemos, Sr. Presidente, subestimar os es
tragos que tem produzido esse senhor no processo de
transição demoerática. É preciso comabater eom todas
as forças essa tentativa de desacreditar o proeesso de
construção de um sistema de convivência delnocrática,
comotem feito com autenticidade, autoridade, firmeza
e coragem o candidato do meu partido, o PDT, o Gover
nador Leonel Brizola.

Por essas razões, Sr. Presidente, peço-lhe autorizar
a trasncrição nos Anais desta Casa do ensaio do Prof.
Nilson Lage.

Doeumento a que se refere o orador:

A ANATOMIA DO
FERNANDO COLLOR

Jornalista. Mestre em Comunica
ção, Doutor em Linguística, Coorde
nador do Curso de Jornalismo da
UFRJ.

É de uso corrente comparar a interminável transição
democrática brasileira com a República de Weimar,
que dcsarmou o tumulto revolucionário pós-Primeira
Guerra Mnndial e eonduziu tropegamente a Alemanha
até depositá-la nos braços de Adolf Hitler.

O que há de parecido não são as circunstâncias histó
ricas objetivas: não sofremos derrota militar, os merca
dos internacionais estão em alta. as teses revolucio
nárias em baixa. Nem as novidades eulturais: nada,
aqui, como a Bahauss, o expressionismo, a fenome
nologia. Inflação e dívida externa distinguem-se pela
origem e pela grandeza, no Brasil de hoje e na Alema
nha das décadas de 20 e 30.

Se é assim, em que se baseia a eomparação? O que
há de tão igual, percebido mais pela sensibilidade do
que pela inteligência? Sem dúvida, é o sentimento na
cional de frustração; a impressão generalizada de que
o Poder é exercido por mediocridades a serviço de es
pertalhões. Foi exatamente neste clima que Serge
Tchakhotine, tomando por base o eomparecimento a
eomícios na cidade de Heidelberg, em 1932, estimou
em no máximo dez por cento de um eonjunto popula
cional a fração capaz de resistir aos processos de violação
psicológiea empregados pelo Dr. Goebbels.

Esses mecanismos de controle baseiam-se na adminis
tração da agressividade e do medo; do desejo e da
angústia; das aspirações de consumoe projeção pcssoal,
contrapostas à fome e à humilhação; do sentimenta
lismo e do paternalismo. Alguns de seus fundamentos
teóricos podem ser achados em Husserl e Heidegger,
nas eríticas radicais de SareI e Maurras ao liberalismo
racionalista. Snas técnicas descendem da velha retóriea
e são explicadas ora pelo condicionamento de reflexos
(Clide Miller, Tehakhotine), ora pela psicanálise (Wi
Ihelm Reich); foram descritas pelo próprio Reich, por
Tchakhotine, por Jean Marie Domenach. Constituem
um arsenal que tem estado em uso nos últimos 50 anos,
colocando a seu serviço quase toda pesquisa em ciências
humanas.

O que há de moderno neste campo, no entanto, não
é a metodologia da propaganda mistificadora -de que
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a campanha de Fernando Collor de Mello é um exemplo
banal - mas o melhor rastreamento estatístico das an
siedades, bem como a expansão dos sistemas audiovi
suais, com seus próprios condicionamentos. As candida
turas progressistas e a ciência política tradicional têm
certa dificuldade em compreender e até mesmo em lidar
com esses instrumentos, por falta de uma adequada
teoria das ideólogias. Como é de sua natureza apoiar·se
em necessidade objetivas e na razão, tendem a mini
mizar e a de se surpreender com a importância dos
arquétipos e das paixões humanas.

Nâo há sutileza na campanha de Collor; ela é tão
explícita quanto a das calcinhas Hope. O símbolo apro
veita como dispositivo detonador de emoções a faixa
verde e amarela inviezada da campanha das diretas,
momento épico da·hi~tória recente visualmente susten
tado pela Constituinte, e mOnta os dois eles da palavra
Collor; as extremidades, antes irregulares, agora são
retas, o que toma a marca mais imperativa e ordenada.
As outras letras, em tipos 1:lold vazados em branco,
asseguram a visibilidade à distância. Coisa de profis
sional, sem tucaninhos nem estilingues.

Escreve Çlide Míller que que uma das mais freqüentes
alavancas de persuasão *é "o uso de figuras de pessoas
que desejaríamos ser: gozando de boa saúde e simpá
ticas; adestradas em esportes e jogos; possuidoras de
prestígio e boa situação social". A juventude de Collor,
combinada com o alinhamento do traje e o cuidadoso
destrato dos cabelos, tem esse objetivo: permite contra
pô40 à imagem conhecida dos políticos "corruptos",
cujas propostas estão superadas "porque são velhos";
e o identifica com a elegância da nova geração de apre
sentadores de telejornais, porta-vozes diários da verda
de revelada. O discurso é montado sobre di~positivos

de aceitação tais como democracia, justiça, liberdade,
felicidade, com o cuidado de manter esses conceitos
ambíguos paraljue cada espectador os considere segun
do seus próprios valores. Daí o veto aos debates: todo
este artefato sedutor se desgastaria caso o candidato
abandonasse a indignação genérica que o identifica com
os sentimentos do público (os governantes são todos
"corruptos", o Presidente "filho da p ..."), para descer
ao terreno dos temas concretos (escola, casa, abasteci
mento, juros), em tomo dos quais as opiniões, natural
mente, se dividem.

Entre as leis da propaganda política formuladas por
Domenach, a primeira é a da simplificação e do inimigo
único. Dependência externa, política de crédito, é tudo
muito complicado. A explicação (a culpa) deve ser mais
compreensível, singela: para Hitler, os judeus; para Co
llor, os marajás. Nenhuma originalidade: já nos anos
50, os raros funcionários que conseguiam chegar ao
fim da carreira, então a letra "O", eram apontados
à execração pública. Lembram·se da Maria Candelária,
aquela marchinha de Carnaval que registrou o êxito
da campanha? Tomam-se exageros e deformações para
transformar a exceção em regra; contraria-se o senso
comum segundo o qual um magistrado que decide entre
interesses poderosos e um parlamentar sujeito à pressão
dos lobbiesdevem ganhar pelo menos a metade do que
fatura um executivo. Para o brasileiro médio, a condição
miserável de seu salário arrochaoo passa a ser a medida
de todos oS valores: se ele não pode ganhar bem, que
ninguém mais ganhe" - uma espécie de mobilização
salarial às avessas, em que se massifica a inveja.

Mas, no caso, a mais importante das leis de demenach
é a da unanimidade e do contágio, porque que explica
a intensidade do uso das pesquisas de opiniãO pública
nesta campanha. Tudo começou com a frustração do
Plano Cruzado, seria uma estupidez se as elites afron
tassem a unanimidade da indignação popular. Elas fize
ram o que a psicologia manda: puseram-se de acordo.
A novela das oito, poderoso instrumento formador de
opinião, tornou-se veemente tribuna de denúncias, logo
transpostas para a sátira da novela das sete.

E assim começou a lenta manobra para desarmar
a bomba prestes a explodir. A ditadura tem culpa?
Não, os Deputados é que não comparecem ao plenário
do Congresso. Dívida externa? Não, o problema é que
os .desembargadores das Alagoas estão drenando o Te
souro com seus salários. O déficit público e a ciranda
financeira paralisam o serviço público? Não, os funcio
nários é que são uns malandros. O Governo nomeou
ilegalmente dezenas de milhares de pessoas? Não, os
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nomeados é que têm culpa de terem conseguido em
prego.

A orquestra fez assim uma longa introdução antes
do dó de peito de Fernando Collor. Na hora certa,
em horários em rede de rádio e televisão comprados
de partidos inexpressivos, ele deteve o monopólio do
discurso político e alcançou a liderança nas pesquisas.
A partir daí, a tarefa passou a ser outra: sustentar a
impressão de que se formara maioria decisiva e duravél
guraçâo. E nisto tem-se cumprido à risca a Lei da ampli·
cação" da desfiguração. Vale alugar edifício para jogar
papel picado no candiato;vale espezinhar o velho Ulys
ses e o pesado Aureliano. A TV, que ouve especialistas
até com tarõ, foge dos estatíticos, que entendem de
margens de erro, combinação de questionários, índices
de rejeição, graus de indecisão, amplitude de amostras.
Aos comentáristas políticos, cabe dizer o óbvio: o ho
mem, agora, está na frente.

Nada disso teria importância, até porque manobras
de marketing nâo são privilégio de Collor. O que torna
a situação peculiar é a fantástica oligopolização dos
meios de comunicação no Brasil e, em decorrência,
a facilidade que os padrinhos do recém-nascido PRN
têm encontrado para oquestrá-los. É algo além do que
indicam as tabelas de audiência: o horário monopo
lizado pela Rede Globo (em que as outras redes têm
público residual) inclui. o noticiário que é o único visto
pela maioria, e as novelas que dramatizam seus temas.
Há, no País, milhares de rádios e jornais, mas são em
presas locais, que recebem informação e programas de
ag4ncias que são mera extensão dos grandes veículos
metropolitanos. Estes se pautam uns pelos outros: o
que se cobra mais intensamente dos chefes de reporta
gem não é a matéria exclusiva, mas a presença nos
temas propostOS pela concorrência. Soa, assim, o tam
borzão da Gloho, ecoa lónge, respondem os taróis, as
caixas, as cuícas, os agogõs, os pandeiros.:.e por aí
se explica o fenõmeno.

o SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados,
volta à baila a pressão governamental, objetivando o
desligamento, a desvinculação do salário mínimo nos
proventos do aposentado brasileiro. Os Constituintes
brasileiros, no art. 58 das Disposições Constitucionais
Transitorias, assentaram, com clareza meridiana, que
se vinculará o salário mínimo para efeito de pagar pro
ventos de aposentadoria a quatorze milhões de brasi
leiros, até que seja,definitivamente implantado o Plano
de Custeio e Benefícios da Previdência Social. Ora,
V. Ex" sabem - espero que os Srs. Senadores também
saibam - que o Poder Executivo ultrapassou o prazo
para encaminhamento a esta Casa do projeto que reor
dena o sistema da Previdência Social no que tange a
custeio, aplicações e investimentos. Seis meses depois
do prazo o enviou para o Congresso Nacional. Na Co
missão de Saúde, PrevidênCia e Assistência Social, esta
mos estudando o projeto e promovendo simpósios. O
Deputado Raimundo .Bezerra, ínclito Presidente da Co
missão, agilizou no tempo debates para esclareCimentos
da matéria. Mas o Poder Executivo teme em dizer que
não tem recursos e deseja desvincular o mínimo.

Nós, Parlamentares, sabemos que o salário mínimo
foi a pedra angular. No tempo se disse que o aposentado
ganhava tantos salários mínimos; na correção haverá
de ganhar os mesmos salários mínimos, até que se im
plante definitivamente o programa de custeio e investi·
mentos.

Agora, manobras, mutretas, meios menos nobres,
impróprios e até imorais nós, representantes do povo,
não vamos aceitar. E qualquer medida que venha nesse
sentido deverá ser rasgada aqui. Determinaremos o seu
arquivamento, porque não podemos permitir que se
tripudie, que se dance e role sobre quatorze milhões
de seres humanos, que recebam a medida corrigida e
sabem perfeitamente que podem ser pisoteados, esma
gados por esses tecnoburocratas que, na verdade, inva
diram o Poder Executivo.

Se, na época, esta Casa não tivesse votado cinco anos
para o Presidente, o atual Governo não estaria no po
der. Mas tecnoburocratas invadiram o Executivo. Na
verdade, não entendem de Previdência Social. São mo
netaristase, além disso, promovem um embuste, tanto
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que volta ainda agora a dizer que querem o lapas na
estrutura do Ministério da Fazenda.

Sr. Presidente, isso não tem sentido. É uma impro
priedade total levar o lapas para o Ministério da Fazen
da só porque é o órgão fiscalizador e arrecadador. E
para quê? Para que o Ministério da Fazenda tenha mais
poderes e possa manobrar melhor a moeda destinada
agora à Previdência. Não vamos permitir que o dinheiro
seja aplicado como pretendem: para cobrir os desman·
dos, o desvario, a dilapidação desses megalomaníacos
que ocupam o poder. Felizmente falta pouco para saí
rem. Investem em obras públicas para servirem a gran
des empreiteiros quecomandam o espetáculo nesta Na
ção. São eles ljue decidem sobre quais obras devem
ser implantadas: a Norte-Sul - depende da comissão,
depende de quanto pagam para aqueles investidores
do programa - mais uma hidrelétrica, mais uma ter·
moelétrica. Esses empreiteiros decidem tudo isso na
calada da madrugada, .ao longo de grandes jantares,
para prover o bolsodo governante de comissões hedion
das. Comissões, comissões e comissões; bandalheiras
e bandalheiras e, agora, querem desvincular os proven
tos dos aposentados do salário mínimo, que é o minimo
minimorum.

Sr. Presidente, aqui fica o meu protesto e o apelo
aos companheiros Deputados para que não aceitem essa
medidaqne, na verdade, deve ser rejeitada in limine,
assim como quem repulsa qualquer providência nesse
sentido.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do oradpr.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recebi
correspondência do Presidente da Federação das Asso
ciaÇÕes de Municípios do Rio Grande do Sul, encami·
nhada aO Ministro da Educação. Apesar de tal corres·
pondência ter sido encaminhada a Ministro, quero, eu
mesmo, falar da discriminação que se estabelece hoje
naquele, Ministério e também fazer um apelo a S-. EX',
nosso cólega, para que revise os critérios de distribuição
de verbas no seu Ministério.

Sou um admirador da Bahia e não tenho qualquer
restrição à destinação de recursos a esse· Estado, mas
considero injusto que dois municípios baianos tenham
recebido mais verbas para a Educação do que os 350
municípios do Rio Grande do Sul somados. Vou citar
o documento em que me baseio:

"Através do Diário Oficial da União, chegou ao
conhecimento dos Municípios gaúchos o valor dos
recursos financeiros destinados por esse Ministério
a municípios da Bahia, a saber:

1) Prefeitnra Municipal de Itaberaba, para cons
trução e equipamento de uma escola: NCz$
1.836.545,29 - DOU de 27-5-89.

2) Prefeitura Municipal de Barreiras, para cons
trução de prédio escolar para funcionamento do
Ginásio Municipal de Barreirinhas: NCz$
360:000,00 - DOU de 28·6-89.

Não julgo que esses valores constituam exagero, mas
vamos fazer a comparação, Sr. Presidente: 239 Prefei
turas dq Rio Grande do Sul receberão dos programas
municipais e intermunicipais instituídos pelo Decreto
n' 88.374/83, o valor global de NCz$ 592.948,00; 205
Prefeiwras gaúchas receberão do programa do Pré-Es
colar o valor total de Ncz$ 1.079.455,00.

Assin:, verificamoS, pelo ofício que recebo, que ape
nas uma Prefeitura, a de Itaberaba, recebeu, num único
projetoj mais recursos que todps os municípios gaúchos
juntos, nos dois programas do MEC de apoio aos muni
cípios. Além disso, 'as duas Prefeituras baianas estão
ganham/o uma vez ~ meia o que ,todas as Prefeituas
gaúchílS, receberão juntas nos dois programas.

Entãci, quero aqui fazer um apelo ao Sr. Ministro,
que é nosso col~gae é tido por todos nós como um
homem de bem, para que tenh~ sensibilidade e restabe
leça um critério de justiça no Ministério que dirige,
até por~ue é um dos órgãos mai~ importantes num setor
prioritáJ,io para todçs o'ós.• O Rio Grande também é
Brasil e' não deve ser esquecido nessa hora. Solicitarei
audiência como Sr. Ministro da Educação, cujos asses
sores nesta Casa talvez estejam me ouvindo, para apre
sentar-I~e esses fatos, que talvez não sejam do seu co
nhecimento, e fazer-lhe, um apelo, em nome do Rio
Grande do Sul - não sei se isso ocorre em outros
Estados- para que olhe comum pouquinho mais de
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atenção esse Estado, porque acho que merecemos essa
atenção, uma vez que trabalhamos, geramos riqueza,
ajudamos na construção da grandeza nacional.

Em face de todo o exposto, peço ao Sr. Ministro
da Educação que olhe com um pouquinho mais de aten
ção para o Rio Grande do Sul. Pelo menos, com mais
justiça.

ASRA.ABIGAIL FEITOSA (PSB - BA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
registro, nesta oportunidade, matéria estampada na edi·
ção de hoje do jornal A Tarde, que circula na Bahia,
sobre manifestação dos produtores de Ribeira do Pom
bal, em protesto contra a política financeira para a agri
cultura.

A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Ribeira do Pombal, a Prefeitura, os Vereadores e o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais fecharam o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco e o Baneb,
em sinal de protesto. Os produtores despejaram sacos
de feijão estragado nas portas dós bancos, que conti
nuam cobrando os empréstimos feitos, apesar de ter
havido perda de safra.

Para que V. Ex" tenham idéia da gravidade do fato,
90% da produção de feijão e de milho se perderam.
De uma área plantada de 33.514 hectares, menos da
metade contou com financiamento do Banco do Brasil:
14.143 hectares.

Diz um trecho da matéria mencionada:

Uma das principais queixas dos produtores está
relacionada com o Proagro, o seguro que teorica
mente garante a produção, em caso de perda da
safra. Este ano, com uma resolução do Banco Cen
tral, as regras do jogo foram mudadas. Para cada
indenização das trés últimas safras, o produtor tem
20% de rebate. Assim, um produtor que tenha
recorrido ao Proagro nos três últimos anos s6 tem
direito a 40% de cobertura dos prejuízos. Os pro
dutores discordam desse mecanismo porque, consi
deram-no incompreensível. É o mesmo que se fazer
um seguro do carro e perder parte desse seguro,
porque em anos anteriores o veículo foi encoberto
pelo seguro.

As faixas utilizadas têm dizeres muito fortes. Uma
delas diz: "Estou com fome e devendo tudo pelo social".

Veja, Sr. Presidente, que, das 850 operaçôes de feijão
e milho, 650 recorreram ao Proagro. Este ano, 90%
das operações financiadas pelo Banco do Brasil são
de áreas inferiores a 5 hectares. Então, está caracte
rizado que vai piorar a situação dos pequenos produ
tores. O que se quer é que se modifique a política
financeira para a agricultura, que esses produtores te
nham as suas dívidas renegociadas e que os juros para
investimentos na agricultura sejam menores. Não há
como fixar os pequenos produtores nó campo, se não
se dá apoio à agricultura: eles não ficarão lá, virão
para as invasões das cidades grandes, inchando-as

É preciso racionalizar a questão do crédito agrícola,
notadamente para os pequenos produtores, não só
quando eles perdem a safra, mas também quando tém
safra em abundância e necessitam de umpreço mínimo
garantido para continuarem plantando.

o SR. VICENTE BOGO (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
no último do~ngo, o jornal Folha de S. Paulo trouxe
matéria de capa e na página A-5, referente à doação
de terras públicas ao Exército, salientando que o Exér
cito tem duas Bélgicas na Amazônia.

De fato, Sr. Presidente, em dois decretos, um de
1988 e outro de 1989, o Presidente da República, José
Sarney, doou ao Exército cerca de 6 milhões e 200
mil hectares .de terra. Diz a matéria que s6 na Amazõ
nia, considerando as áreas concedidas anteriormente
e as agora doadas, o Exércitp dispõe de mais de 10
milhões de hectares de terra.

O que me causa estranheza,. Sr. Presidente, não é
o fato de terras públicas serem destinadas às Forças
Armadas, para que elas possam ali fazer o seu adestra
mento, o treinamento de suas tropas, mas o 'fato de
que, diante da luta pela refonna ágrária, que já ceifou
a vida de milhares de líderes e trabalhadores, o Gover
no; ao longo de mais de quatro anos, desapropriou
apenas em tomo de 4 milhões de hectares de terra,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

e agora, por dois decretos, resolve transferir às Forças
Armadas 6 milhões e 200 mil hectares. Será que parte
dessas terras não poderiam ser utilizadas para projetos
de assentamento de trabalhadores rurais, justamente
neste momento em que, de Norte a Sul; vemos pipoca
rem as ocupações, diante do desespero em que vivem
os trabalhadores rurais, pela inércia do Governo, pela
sua falta de ação, e de vontade política em realizar
o mínimo da reforma agrária, de cumprir um pouquinho
das metas que ele pr6prio estabeleceu no Plano Nacio
nal de Reforma Agrária, que previa um assentamento
inicial de 1 milhão e 400 mil famílias? Essa meta não
foi alcançada sequer em 10% nas áreas a serem desapro
priadas e em 5% nas áreas de assentamento.

SI. Presidente, ficamos realmente preocupados, na
medida em que, de um lado, o Governo não efetiva
a reforma agrária e, de outro, estamos, vivendo confli·
tos no campo da maior gravidade. Enquanto isso, o
Governo cede suas terras para o Exército. Ressalvado
seu mérito, creio que parte delas poderiam ser desti
nadas aos assentamentos. Em contrapartida, estamos
vendo as tentativas de se votarem nesta Casa - é o
que se faz, neste momento, com relação à Lei Agrícola
- matérias que continuem transferindo terras públicas
para projetos de assentamento.privado, quando a Histó
ria já mostrou que, geralmente, os assentamentos feitos
por empresas particulares custam três vezes mais do
que os feitos pelo Poder Púhlico. O mais grave é que
esses projetos de colonização - inclusive a proposta
que veio do Ministério da Agricultura corno sugestão
à Lei Agrícola é neste sentido - prevéem que o crédito
rural será destinado à aquisição de terras. Portanto,
os projetos serão feitos â custa da doação das terras
públicas.

Sr. Presidente, vejo que, infelizmente, o problema
agrário no País está sujeito a acirrar ainda mais os âni
mos, porque os milhares de trabalhadores rurais neces
sitados de trabalhar a terra para sua subsistência, diante
das frustraçôes sucessivas e dos recuos também suces
sivos do Governo, no que tange às desapropriações
e aos assentamentos, terão agravada ainda mais sua
situação, como tem acontecido quase que diariamente,
com despejos, repressão, maus,tratos, prisões arbitrá
rias e todo este problema que estamos vivendo.

Por isso, Sr. Presidente, repito, não se trata de ser
contrário a que o Exército tenha áreas para treinamento
de suas tropas, mas qe se discutir a destinação das terras
públicas. Para isso, é indispensável e urgente que o
Congresso Nacional designe, de imediato, a Comissão
Mista prevista no art. 51 das Disposições Constitucio
nais Transitórias, a Qual tratará da revisão das conces
sões, doações e venda das terras públicas, porque esta
mos verificando que, por dois decretos, o Presidente
transfere 6.200.000 hectares de terras ao Exército, e,
todavia, não se sabe qual o destino das demais terras
públicas ou qual a necessida?e social mais urgente para
a destinaçâo dessas áreas. E preciso que o Congresso
Nacional ,.jàpassado um ano da promulgação da Consti
tuição, dê cumprimento à Carta Magna, no que tange,
particularmente, ao ar!. 51 das Disposições Constitu
cionais Transitórias.

Peço a V. Ex' que faça transcrever nos Anais matéria
referente a essa concessão ou doação de terras públicas
ao Exército.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

EXÉRCITO TEM DUAS
BÉLGICAS NA AMAZ6NIA

Leão Serva
Secretário de Redação.

Dois decretos do presidente da República, assinados
com um intervalo de um ano, transformaram o Exército
no maior proprietário de terras do país. Com as duas
assinaturas, o presidente José Sarney concedeu terras
da União na Amazônia em um montante total de 6,2
milhões de hectares, o que corresponde à área ocupada
por toda a Paraíba mais o Distrito Federal, de onde
Sarney expediu as medidas.

São 35 glebas espalhadas por Amazonas, Pará, Mara
nhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso.
O primeiro decreto, em 22 de março do ano passado,
ainda sob a égide da velha Constituição, deu ao Exército
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5,1 milhões de hectares - quase a área do Rio Grande
do Sul. São 23 glebas. O segundo, assinado no dia 30
de março passado, acrescenta um milhão de hectares
em 12 glebas.

Essas propriedades (descritas como "afetadas" ao
Exército, o que corresponde à posse plena mas não
permite a venda) somadas à área concedida ao Estado
Maior das Forças Armadas, em 1982, na Serra do Ca
chimbo, somam a "bagatela" de 10 milhões de hectares.
Com isso, os presidentes João Baptista Figueiredo e
José Sarney destinara para uso militar, em apenas três
medidas, área correspondente a duas vezes e meia o
total das propriedades da empresa Manasa (Madeireira
Nacional S.A.), maior proprietária privada de terras
no Brasil, com 4,1 milhões de hectares em terras do
Arnazon"s.

O Projeto Jari, entre Amapã e Pará, tem 1,6 milhão
de hectares, o que faz dele o quarto colocado no ranking
<!as maiores propriedades na mãos da iniciativa privada.
E mais de seis vezes menor do que a soma das proprie
dades das Forças Armadas e duas vezes e meia menor
do que o campo de provas da Serra do Cachimbo, que
se presta, conforme a Folha revelou há quatro anos,
a testes de artefatos nucleares que o Brasil vier a c6ns
truir.

Curiosamente, cerca de um terço do que Sarney desti·
nou em seus decretos está concentrado na Serra do
Cachimbo. Duas das glebas estão coladas à base militar
do Estado-Maior(veja mapa). Assim, s6 nessa região,
são 6 milhões de hectares destinados a uso militar, um
verdadeiro enclave dentro do Pará.
. As duas medidas são sucintas ao descrever seus obje
tivos e lacônicas quanto às atribuições que concedem
à força armada, mas muito longas na descrição das
áreas. O Decreto n' 95.859, do ano passado, depois
de destinar as terras federais como "afetadas a uso espe
cial do Exército", descreve 'em mais de onze páginas
cada uma das glebas, ao final, um curto artigo 2' cria
a possibilidade de que outras áreas venham a ser cedi
das.'
. O segundo decreto é um filhote do 95.859. Ele 'usa

exatamente aquele artigo 2' como base jurídico. O
97.596, já firmado sob a nova constituição, descreve
as 12 a'reas em sete páginas.

O chefe do Centro de Comunicações do Exército
(Cecomsex), general José Ary Lacombe, não responder
às perguntas encaminhadas pela Folba na sexta-feira.
Durante uma entrevista, no início da noite, se compró
meteu a respondê-Ias amanhã.

Terrils pertenciam anlfs
ao Inera

Da Redação

As terras públicas da União doadas por Sarney ao
Exército estavam reservadas para colonização e reforma
agrária, objetivos expressos do Incra - agéncia gover
namental que detinha as áreas. Até os nomes com que
são chamadas as propriedades concedidas revelam essa
origem: mantêm denominação típica do Incra..

Ali, durante a 'década passada, deveriam ter sido as
sentados os migrantes sem terra de outras partes do
país com que ogoverno Emílio Médice pretendia ocupar
a Amazônia legal. .

Nomes como Projeto Fundiário Araguaína (Tocan
tins), Boca do Acre (Amaznnas), ou Gleba Tacana
(também no Amazônas),. são denominações que reve
lam a magnitude das terras envolvidas.

"Projetos fundiários" eram grandes áreas destinadas
à ocupação. Internamente, cada uma delas continha
"glebas", por sua vez divididas em "lotes" - cada uma
das propriedades.

Ouvido na sexta-feira em Brasília, o presidente do
6rgão, Mário Pegoraro, disse que todas as terras foram
"requisitadas" pelo Exército. Segundo ele, estavam de
socupadas. A demarcação que antecedeu a concessão
às Forças Armadas foi feita por técnicos órgão junto
com outros do ministério militar Segundo Pegoraro,
o Incra não estava desenvolvendo nehum tipo de traba
lho nas regiões, por não serm consideradas prioritárias.
Ele alega que o instituto não contava com condições
(pessoal e dinheiro) para ocupá-Ias.

Segundo Pegoraro, o Exército não apresentou ao In
era justificativa para requisitar as terras. Ele chàma
o repasse de "ação inte~rada do ~overno". "As terras
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continuam em poder da União e podem ser destinadas
pelo presidente a outro objetivo quando for necessá
rio", acredita.

Aparentemente, os decretos de Sarney traduzem uma
derrota política do órgão: vinculado, desde o início do
governo aos ministérios da Reforma Agrária e depois
da Agricultura, o Incra não foi representado na assina
tura dos decretos.

Os dois textos são firmados só pelo presidente e pelo
ministro Leonidas Pires Gonçalves, do Exército. Nor·
malmente, uma medida envolvendo mais de um minis
tério é assinada por todo.s os ministros envolvidos.

Pagoraro não quis comentar o fato de o Exército
ser o maior proprietário de terras do país.

União tomou áreas dos
Estados em 71

As terras concedidas por Sarney nos últimos 18 meses
ao Exército entraram para o patrimônio da União por
uma outra medida, de abril de 1971, bastante contro·
vertida na época.'

O decreto-lei 1.164 federaJizou grandes áreas de terra
que pertenciam aos Estados, tirando patrimônios inex
'plorados às unidades da federação. O governo Médici
(1.969-74) declarou indispensáveis à segurança nacional
todas as terras públicas devolutas localizadas a 100 km
de cada lado dê rodovias já construídas, em construção
ou projetadas.

Em 24 de novembro de 1987, o presidente Sarney
anulou a medida com um outro decreto-lei (número
2.375). Mantém as terras no patrimôI\io da União, mas
n.ão mais como áreas indispensáveis à segurança nacio
nal.

O artigo 3' diz que algumas dessas terras poderiam
ser doadas ao Exército. O artigo 5' diz que aquelas
que não forem usadas para esse fim serão devolvidas
aos Estados.

Esse decreto serviu de base jurídica às concessóes.
O texto menciona o que o Exército deveria fazer nas
áreas: instrução de unidades militares e a instalação
de novas organizações.

Glebas se acham em
pontos estratégicos

Da Redação

A distribuição das 35 áreas concedidas ao Exército
na Amazônia legal permite supor objetivos estratégicos
por trás das destinações e para além dos objetivos de
treinamento e instalação de novas unidades.

Todas as áreas se localizam em regiões por razão
ou outra tidas como "problemáticas". O exército parece
querer estar presente nessas regiões. Algumas glebas
'estão junto a áreas de populações indígenas, outras
estão em regiões de conflito de terras, ou ainda próxi
mas de fronteiras. Cinco glebas estão na região do Ca
chinho - e aí o objetivo parece ter sido o de ampliar
a área doada em 1982.

Treze glebas estão localizadas junto ou sobre áreas
reservadas para comunidades indígenas. É o caso da
gleba localizada no Projeto Fundiário Vale do Ara
guaia, em Barra do Garças (Mato Grosso), que tangeu
cia a reserva S. Marcos, dos Xavante.

Em Rondônia, há áreas que se colocam exatamente
ao lado dos territórios dos povos Pakaa-Nova e Um-Eu
Wau-Wau. As áreas no Cachimbo invadem a reserva
dos índios Me1<ranhoti.

Passarinho acha muito extensas
áreas em poder do Exército

Da Sucursal e correspondentes
O Senador Jarbas Passarinho (PDS - PA), coronel

reformado do Exército, considerou muito extensa a área
de 6,2 milhões de hectares da Amazônia em poder
do Exército brasileiro, conforme reportagem da Folha
publicada na edição de ontem. Ele disse que essas áreas
são usadas para realizar adestramento de tropas e trei
namento de artilharia, mas considerou, no entanto, que
não< é necessário o territólio de duas Bélgicas para de
senvolver essas atividades. As áreas foram cedidas por
decretos do presidente José Sarney, em 88 e este ano,
incluindo terras do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (lncra) e tangenciando áreas indí
genas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

"Não sabia que existiam áreas tão grandes cedidas
ao Exército", afirmou Passarinho. Ele classificou ainda
como "novidade" a informação de que as terras ocupa
das pelos militares tangenciam reservas indígenas.' O
senador afastou a hipótese àe os militares estarem ocu
pando a Amazônia por m.otivos de segurança nacional.

Procurado ontem em sua casa, o Ministro do Exército
General Leonidas Pires Gonçalves mandou dizer ao
telefone que estava com visitas e não poderia falar à
Folha. Indicou o General José Ary Lacombe, chefe
do centro de comunicação do Exército. Por telefone,
Lacombe insistiu na resposta dada à repostagem na
sexta-feira, afirmando que responderia às perguntas en
caminhadas somente hoje.

O antropólogo Carlos Roberto Ricardo, 39, coorde
nador do programa "Povos Indígenas no Brasil" do
Centro Ecumênico de Documentação e Informação
(Cepi), disse que a metéria da Folha é um dos exemplos
concretos do processo de tutela militar do período da
transição política, quando houve uma militarização de
políticos públicos como as indigenista e agrária. Ele
disse que os militares se preocuparam em propagar du
rante a Constituinte a tese de que no Brasil existe muita
terra para pouco índio, difundida também por dirigentes
da Funai. O objetivo seria conseguir, futuramente am
paro constitucional à redução das terras indígenas.

Para Ricardo hã. um àuplo movimento na definição
do controle da União na Amazônia. Por um lado os
militares aumentam sua presença em imensa glebas de'
terras e por outro, ao controlarem o processo de decisão
sobre o reconhecimento dos direitos territoriais indíge
nas, através do grupo interministerial, o chamado "gru
pão", eles têm o poder de reduzir os territórios indíge
nas ou de paralisar processos de demarcação.

Ele questiona também a sobreposição das glebas do
exército com áreas indígenas cujos processos de demar
cação estão em tramitação. "Além disso deve ser de
conhecimento público qual o uso que os militares pre
tendem dar a essas terras. Os decretos são extrema
mente vagos a esse respeito", diz Ricardo.

A Deputada Beth Azize (sem partido - AM) criticou
a concentração de terras na Amazônia na mãos do Exér
cito, afirmando que a presença militar na região não
assegura os alegados objetivos de segurança.

Decretos recebem· apoio

Do correspondente
O ex-presidente do lncra, José Gomes da Silva, 65,

disse ontem ter apoiado a medida do presidente José
Sarney, em novembro de 87, que manteve as terras
do patrimônio público nas mãos da União sem retirar
delas o controre do Estado, porque "transferir terras
que não se prestam a agricultura para a Funai, órgão
de defesa ambiental, Exército etc., não vai alterar o
caráter da reforma agrária".

Para Gomes da Silva, a reforma agrária dev'e ser
executada "onde exista civilização~'. Ele citou como
áreas prioritárias os Estados do Rio Grande do Sul
- "onde estão 20 mil famílias acampadas" - São Pau
lo, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, onde o cam
ponês teria condições de cultivo.; "Distribuir terra de
índio é reforma ag;rária de onça", disse.

Silva disse que pàrte das terras pertencentes ao Exér
cito estão na margem esquerda do rio Amazonas, em
áreas impróprias para a agricultura e que virariam de
serto se fossem desmatadas. Ele defende, ainda. que
o Exército possua áreas amplas para manobras milita
res, como forma de se evitar acidentes.

Gomes da Silva acusou a UDR e "o senhor Ronaldo
Caiado" de estarem tentando transferir a revolta que
a população teria pelos grandes latifundiários para o
Exército. "Numa escala de prioridades, não há motivo
para fazer reforma agrária em áreas do Exército", disse.

{]i SR. VICTOR FACCIOl'\'I (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, venho à tribuna da Câmara dos Depntados pres
}ar minha homenagem ao progressista Município de
Carlos Barbosa, no Estado do Rio Grande do Sul, pelos
seus trinta anos de emancipação política.

Criado no dia 25 de setembro de 1959, pela Lei n'
3.831, após plebiscito realizado em 30 de novembro
de 1958, quando, da totalidade de votantes, apenas
39 se mostraram contrário, Carlos Barbosa, situado na
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encosta superior do Nordeste do Estado, coljteçou sua
caminhada rumo ao progresso.

O movimento emancipacionista inicjou-se em março
de 1958. Conforme relato histórico do Prol. Aldo Mi
got, a primeira reunião ocorreu por iniciativa de Antô
nio Adriano Guerra, José Chies Primo e José Ray
mundo Carlotto, com o apolo do Pe. Arlindo Marcon.
Em seguida, foi formada a Comissão de Emancipação,
constituída por Pe. Pedro Picolli, Presidente; Ampélio
Carlotto, Secretário; e Antônio Adriano Guerra, Hum
berto Aceorsi, Reynaldo Chies e Honório Faccioni, meu
pai, como membros.

Carlos Barbosa muito me toca e faz parte de minha
vida. Nascido naquela localidade, passei minha infância
percorrendo aqueles belos vales, saboreando aquela
gostosa uva, o queijo, e respirando o ar puro da serra.
Uma infãncia inesquecível, que hoje me traz boas recor
dações. Se não bastasse, foi com o movimento emanci
pacionista de Carlos Barbosa que ocorreu minha primei
ra manifestção política. Ao lado de meu pai, Hon6rio
Faccioni, membro da Comissão de Emancipação, criei
consciência cívica e política, engajando-me naquela luta
pela emancipação. Lá se vão 30 anos.

Ao longo de suas administrações, com a sétima em
curso, Carlos Barbosa conta hoje com 98 indústrias,
aproximadamente 200 estabelecimentos comerciais,
1.380 famílias no interior, que garantem a pujança no
setor primário, onde se destaca a produção leiteira,
com a média de produção de cem mil litros diários,
e a batata inglesa.

Hoje, com seu objetivo apontando para o progresso,
Carlos Barbosa, dentre os 333 Municípios que compõem
o Estado do Rio Grande do Sul, é o sexto em desenvol
vimento, o que é motivo de orgulho para os filhos da
quela bendi ta terra, dos quais tenho o prazer de fazer
parte. E esta posição, alcançada graças ao ímpeto dos
imigrantes, mateve-se viva nos emancipadores e, agora,
prossegue, na pessoa de cada barbosense que busca
o constante desenvolvimento material e social.

A alual administração municipal, tendo à frente o
dinâmico Prefeito Armando Gusso, não mede esforços
no sentido de levar à municipalidade todo o progresso
econômico e social, por meio de uma infra-estrutura
urbana adaptável à região, como também o conforto
da cidade, com a rede elétrica, telefonia e água, tudo
em continuidade à administração anterior, em que o
Prefeito Basílio Ceratti, de igual forma, não mediu es
forços para levar Carlos Barbosa à importante situação
em que se encontra hoje.

Assim, venho hoje prestar homenagem à minha terra,
parabenizando seu povo, sua administração, nas pes
soas do Prefeito Armando Gusso e de seu \iice-J;'refeito
Olavo Guerra, seu Legislativo Municipal, os empre
sários, que souberam confiar e deram tudo de si para
que o Município progredisse.

Parabéns, Carlos Barbosa! O futuro, para ti, se apre
senta profícuo e promissor.

OSR. JOSÉ FERNANDES (PDT-AM. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornal
:!?olha de S. Paulo do dia de hoje tràz, entre suas man
chetes de primeira página, uma que diz que o Presidente
do TST critica a decisão do mesmo Tribunal sobre os
ganhos do funcionalismo do Banco do Brasil.

Sr. Presidente, tenho, reiteradas vezes, lembrado que
há certas instituições que precisamos manter incólumes,
até para que haja confiabilidade na estrutura estatal,
naquele aparato para o qual as pessoas, por sua própria
vontàde, dão uma espécie de procuração para que ge
renciem os interesses da Nação em determinado terri
tório.

É lamentável que nesta Nova República se tenham
desmoralizado tantas instituições: em primeiro lugar,
o Executivo, com planos insustentáveis, sem nenhum
tipo de estudo, mas que levaram a uma concentração
de renda nunca vista na História do País, como foram
o Plano Cruzado, o Plano Bresser e, recentemente o
Plano Verão, num processo que realmente esquentou
a cabeça dos trabalhadores, pois, depois de se diminui
rem e arrocharem os salários, vêm agora medidas provi
sórias, permitindo que o setor especulativo do capital,
o setor financeiro especulativo, tenha a possibilidade
de buscar o atrasado, inclusive fazendo com que algu
mas prestações de contratos particulares, do tipo desces
feitos com o pobre trabalhador de classe média que
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tenta adquirir um apartamento, as quais há dois meses,
por exemplo, eram de 2011 cruzados, passem a custar
3 a 4 mil cruzados. Portanto, estão roubando o bolso
desses mutuários para recuperar tudo o que eles dizem
ter perdido depois da extinção da OTN.

Sr. Presidentc, é lamentâvel toda essa degradação,
todos esses atos de corrupção que vemos, como o Presi·
dente do Banco Central fazendo negócio atravês da
firma de seu filho, como o Presidente da Caixa Econô
mica dizendo que está saindo - mas os ladrôes ficarão
lá dentro - quando se sabe que há acusações dc que
estava recebendo propina, e ainda como Ministro cha
mando Ministro de ladrão. Isso é uma coisa impressio
nante. Como fica o pobre trabalhador brasileiro, que
quer educar seus filhos, que quer sentir-se cidadão de
um país respeitável? .

Depois de toda essa queda de moral do Executivo,
durante a Nova República, veio uma campanha que,
de certa forma, se suspeita que era estimulada pelo
Governo, de desmoralização deste Parlamento. E agora
há pressão sobre o terceiro Poder, o Judiciário. Não
vai ficar nada. A Nova República está interessada em
nivelar tudo por baixo.

Se o TST errou, há a oportunidade das revisões contra
os atos que possam estar ao arrepio da lei, que contra- .
riem realmente as disposições das normas legais. Então,
que se descubra ou se elabore uma lei que possibilite
um recurso contra essa decisão. O que não pode é o
TST, que representa o último degrau da subida ~gr~me

e dificultosa do trabalhador, na busca dos scus direItos,
seja desmoralizado.

A. questão agora vai ficar da seguinte maneir~: :omo
os trabalhador~s vão poder obedecer uma declsao do
TST, se o Governo, que não recorre dos julgamentos
desse Tribunal pelas vias legais, resolve partir para a
desmoralização política desse mesmo colegiado?

É lamentável, Sr. Presidente, esse tipo de compor
tamento.

Hoje, presenciamos na televisão um Mi~listro, que
se diz da Justiça, falar alto. S. Ex' deve praticar o exer
cício da lei e não das atitudes políticas, através da im
prensa. Como é que um Ministro da Justiça quer travar
um bate-boca com o TST? SI. Presidente, por tudo
isso! é lamentável esse comportamento.

Finalizo dizendo que a desmoralização do Poder Exe
cutivo é um fato; a tentativa de desmoralização do Le
gislativo é outro, mas agora tentam derrubar a última
esperança do nosso povo, que é exatamente o Poder
Judiciário.

o SR, NILSO SGUAREZI (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, um dos segmentos da e,conomia nacional mais
sacrificados é a suinocultura. E bom que se proclame
que a suinocultura atingiu o atual estágio de desenvol
vimento, capaz de ombrear com o estrangeiro, à cu'sta
do seu próprio esforço e, com muita freqüência, tralm
Ihando em oposição à política agrária do Governo. O
aprimoramento das raças, a disseminação de matrizes,
a popularização das técnicas de manejo são frutos da
iniciativa privada. A ação governamental se caracte
rizou pela total ausência, quando não pela obstacu
lizaçã,p, como acaba de acontecer com o episódio da
importação de carne suína do Mercado Comum Euro
peu. Inexplicavelmente, uns poucos frigoríficos, quase
iódos de capital estrangeiro, puderam importar 60 mil
toneladas de carne, quando a oferta nacional se encon
trava plenamente capacitada para satisfazer a demanda
do mercado. A autorização de per si já merecia a suspei
ção do setor, dada a firmeza dos negócios como produto
nacional. O exame das circunstâncias que rodearam
semelhante importação, no entanto, vem contirmar a
suspeita de terem as negociações se desenrolado na
faixa penumbrosa da ilegalidade, quando não da irres
ponsabilidade. Com efeito, a carne européia era de
qualidade precaríssima, porquanto sua vida útil se en
contrava prestes a expirar. Dentro em pouco, aquelas
60 mil toneladas de pernis e lombos seriam condenados
para o consumo dos europeus, transformando-se em
far<.<lo para ração animal ou em componente para o
fabrico de adubo. Neste precário estado de conservação
é vendida, a preços vias, a frigoríficos estabelecidos
no Brasil, que a transformaram. para ser posta na mesa
do consumidor brasileiro, que poderá ser eu ou algum

de Vossas Excelências. Se, ad argumel1tandum flmtum.
o benefídc1 do preço baixo felsse repas~;ado ao preço
final na prateleira do supermercado, ainda poderia me
recer iustificativa por parte das consciéncias menos C5

cmpuiosas. EntretaníC... tal não se verificou, pois os
preços dos produtos de origem suína dançaram pal'l
passu na ciranda ajUsta soprada pela ioflação. Quem.
pois, foram os beneficiados e quem foi o lesado? Os
pingues lucros escorregaram para os bolsos ganancIosos
dos poucos frigoríficos multinacionais, e os prçjudica
dos serão, num primeiro plano, os consumidores brasi
leiros, aos quais será anteposto produto de qualidade
duvidosa e, num plano mais remoto, os suinocultores
de todo o País. Esta classe ~ os suinocultores - igno
rada pelo Poder Público, já amarga dois anos de prejuí
zos, ao longo de tantos outros de vacas magras, a ponto
de se transformar a suinocultura em atividade deca
dente. Milhares de criadores abandonaram e estão
abandonando a criação, pela única e simples razão de
ser antieconômid. Basta examinar os números. Em
1980, o setor produziu 980 mil toneladas; em 1988,
aquela produção havia diminuído de cerca de 50 mil
toneladas. Deveria constituir-se em objeto de preocu
pação do Governo o simples fato de a produção man
ter-se estacionária. Imagine-se quando em decréscí.mo.
Mas as autoridades centrais, ao invés de intranqüili
dade, reagem com importações extemporãneas, desne
cessárias e de risco ã saúde da população.

Sr. Presidente, sou forçado a sobrestar na busca das
razôes de semelhante política, porquanto mio sei se
acaso me defronto com uma conspiração para desman
telar a suinocultura nacional ou se meramente se trata
da incompetência ou irresponsabilidade. Seja lá o mo,
tivo qual for, preciso deixar aqui lavrado? meu protest?
e a minha indignação. Sei que está em Jogo a sobreVI
vência de milhares e milhares de pequenos suinocul
tore~. Está em jogo a economia de vastas áreas do
Paraná, sobretudo do Sudoeste, do Oeste e do Norte
do meu Estado, bem como de outras regiões do Brasil.
Levanto por isso minha voz contra a despudorada e
impatriótica política de arrancar o pão da boca dos
suinocultores nacionais, ao tempo em que não se peJa
o administrador público de fomentar o criador europeu,
em lhe compraudo o produto, às vésperas de sua conde
nação. Torno público aqui o meu protesto mais vee,
mente contra tanto desmando e proclamo minha total
solidariedade com o esmagado suinocultor brasileiro,
que se vê preterido em favor do cridor europeu, na
esperança de que algo se faça em favor deste segmento
produtivo nacional, antes que tenhamos a lamentar sua
completa ruína.

Trago, desta tribuna, protesto dos suinocultores da
região Sul, posicionando-nos contrariamente a essa me
dida governamenta1.

Por outro lado, Sr. Presidente, apresento projeto de
lei que visa a tornar compulsória a prisão preventiva
para os casos de crimes hediondos: estupro, seqüestro~

latrocínio e tráfico de entorpecentes. A chamada Lei
Suplicy veio desobrigar o juiz de decretar compulso
riamente a prisão preventiva para uma série de crimes,
principalmente os dolosos. Assim sendo, estamos.c?m
esse projeto de lei, tentando alterar o uosso Codlgo
de Processo Penal, ao estabelecer que nos crimes dc
latrocínio, seqüestro, estrupo e tráfico de drogas o juiz
até a sentença de Primeira Instância, terá de decretar
preventivamente a prisão do indiciado.

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
SUINOCULTORES - Al'S

A importação da carne suína
um atentado à nação

Novamente o suinocultor brasileiro estã sendo traído
e prejudicado pelas importações criminosas realizadas
por alguns grandes grupos económicos, que exploram
a suinocultura, com a conivencia do Governo Federal.

Ficam as seguintes perguntas:
1) Será que o consumidor foi beneficiado?
2) Quanto ao fornecimento de matéria-prima as in

dústrias, será que estava faltando, quando somente uns
poucos grupos importaram?

3) Quanto a produção, depois de 2 anos de prejuizo
será que o produtor não pode equilibrar economica
mente a sua produção e se sentir estimulado para produ-

zir mais e atender a demanda do consumidor e gerar
renda f)ara o próprio Governo (ICMS), fábricas de ra
ção (mais alimentos consumidos), indústrias frigoríficas
(mais animais abatidos) e a própria economia de ma
neira geral?

4) Quanto ao Governo. quanto deixou de ser arreca
dado pela isenção do imposto de importação e quanto
deixara de ser arrecadado com uma diminuição da pro
dução com nova crise da suinocultura?

5) Por que a Cacex tem se negado a fornecer os
dados dos processos de importação as entidades repre
sentativas da população, com,? a Associação Brasileira
de Criadores de Suinos, a a Orgãos Oficiais dos Esta
dos?

Algumas conclusões são clatas e denunciamos a nação
esse processo espúrio e que só beneficia:

Alguns grupos Industriais e Comerciais que adquireni
carne suína pelo preço de liquidação dos países euro
peus (carne congelada com pra~o de vida útil quase
vencendo) e ainda com isenção de impostos, aumen
tando sua margem de lucros, não repassando nenhuma
vantagem ao consumidor (que continua a de pagar o
mesmo preço) e ainda penalizando milhares de produ
tores.

Os irresponsáveis impatrióticos que ocupam cargos
no Governo Federal, que são coniventes, deixando mar
g"m a que se conélua que estão se beneficiando pessoal-
mente do processo de facilitaç<1o. .

Os suinocultores de todo o Brasil fazem essa denúncia
a população e deixam claro que nào ir<1o desi5lir ~a

luta para presel'var a possibilidade de continuar produ
zindo e combater os processos impatrióticos e des-o
nestos, como esse da importaçiio de, carne suína.

Que () governo tome vergemha e cesse imediatamente
a liberação da importação, flue já ultrapassou 60.000
toneladas e não se sabe aonde vai parar.

Que as indústrias que dizem que querem estimular
a produção e ajudar os suinocultores através de projetos
mirabolanres de produção, tenham o mínimo de coeren
cia e não participem "por baixo do pano desse processo
desonesto,

VIII Encontro Paranaense de suinocultores arapem
gas 21 de julho de 1989.

Associação Brasileira de criadores de suinos
Associação de criadores de suinos do rio Grande do

Sul ' . ,

Associação Catarinense de Criadores de Suinos
Associação paraneense de suinocultores

o SR, PAULO PAIM (PT - RS, Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa estudo
feito pelo nosso Partido sobre as Medidas Provisórias
n'; 86, 88 e 89. As Medidas Provisórias n" 86 e 88
pecam, quando diminuem a fÍJmção de 0,5% do fatura·
menta da contribuição do Programa de Integração So
cial, que, pela lei, nos a,segurava 0,65%. A Medida
Provisória n'! 88 peca pela redação e. em conexão com
a 86, diminui as verbas para o seguro-desemprego e
também para a seguridade social.

Entendemos que o Finsocial, que foi aumentado de
1,0% para 1,2%, deveria ir, no mínimo, para 1,5%.

Sr. Presidente, o mais grave é a Medida Provisória
n' 89. Esta fixa multa para as empresas que não cum
prem as leis trabalhistas, como, por exemplo, o paga
mento do 13,' salário aos trabalhadores,

Em resumo, a gravidade da medida não consiste na
intenção, em si. O princípiO' de impor multa pesada
às empresas está correto. Acontece que quem deixa
de receber o salário é o trabalhador e quem se benificia
com isso é a União, porque a multa é em favor da
União. Dou um exemplo: o trabalhador ficam sem rece
ber o l3'" por um ou dois meses; depois o recebe sem
qualquer correção. A União, entretanto, recebe a multa .
de 160 BTN ou até mesmo o dobro.

Assim, elaboramos uma proposta de emenda a essa
medida provisória no projeto de conversão, para fazer
com queJodas as multas venham em benefício da parte
prejudicáda, ou seja, o trabalhador.

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REf .>RE O
ORADOR:
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ACOMPANHAMENTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA N' 86 E 88

Prazos: Emendas - 29-9-89; Final - 25-10-89
Responsáveis -i... Deputado Paulo Paim - Assessor:
B~a .

Resumo: A MP 86 altera diversas disposições da legis
lação tributária. As principais mudanças são as seguin-
~: .

- Elevação do impostá sobre os fundos de curto pra
zo para 5% nas aplicações nominativas e 10% nas aplica
ções ao portador, a partir de l' de janeiro de 1990
(atualmente estas alíquotas são 2,5% e 5% respectiva
mente). Esta medida visa desestimular as aplicações
nos fundos de curto prazo, que com a aceleração da
inflação e com a alta das taxas de juros no over, passa
ram a ter um rendimento muito superior ã poupança,
razão pela qual os saques das cadernetas de poupança
têm superado os depósitos nos últimos meses. O aumen
to da tributação dos fundos de curto prazo para servir
para compensar o aumento dos juros no over, entre
tanto, enquanto houver a expectativa de aceleração da
inflação este aJlmento de tributação não deve estimular
o retorno dos recursos para a caderneta de poupança,
mas sim seu deslocamcnto dos fundos de curto prazo
para as aplicações especulativas, como o dólar ou o
ouro. Em todo caso não vale a pena brigar por isso.

- Elevação da contribuição social sobre o lucro das
empresas para 10%, e 14% no caso das instituições
financeiras (atualmente 8% e 12% respectivamente)
a partir do cxercício financeiro de 1990 (ano-base 1989).
Na opinião do advogado Waldir Braga este aumento
fere o princípio da anterioridade, ou seja, incide sobre
operações realizadas em 1989, antes da vigência da lei.
Outro advogado, Plínio Marafon, contesta este argu
mento dizendo que o aumento da contribuição social
está de acordo com a Constituição, que apenas exige
que a contribuição seja cobrada três meses após a entra
da em vigência da lei que a aumentem. Marafon, entre
tanto, coloca que a contribuição pode ser contestada
por dois outros motivos: falta de lei complementar e
destinação dos recursos para o Tesouro Nacional, e
não para a Previdência. De nOSSO ponto de vista somos
pela aprovação do aumento, garantindo-se a destinação
dos recursos da contribuição social para a seguridade
social.

-Fixação em 0,5% sobre o faturamento da contri
buição para o Programa de Integração Social (PIS),
a partir de I'! de janeiro de 1990. Pela legislação anterior,
a contribuição para o PIS deveria ser de 0,65% no
ano que vem. Esta redução da contribuição para o PIS
visa compensar o aumento da taxa do Finsocial de 1%
para 1,2%. Na prática significa um deslocamento dos
recursos destinados a financiar o segur.l-desemprego
(PIS/PASEP) para a seguridade social (Finsocial). So
mos contra esta redução da alíquota do 'PIS, que tende
ria a limitar bastante os benefícios do seguro-desem
prego, Neste sentido somos pela manutenção da contri
buição para o PIS em 0,65%, acreditanqo que as empre
sas estão com uma lucratividade tão alta que este au
mento não terá qualquer impacto adicional sobre a taxa
da inflação.

-Aumento dc 1% para· 1,2% da contribuição para
o Finsocial, a partir de l' de janeiro de 1990, Em princí
pio somos a favor do aumento, visto a necessidade de
se financiar a Previdência Social. Entretanto a alíquota
exata dependerá das necessidades estabelecidas pelo
Plano de Custcio e Benefícios da Previdência.

- Destinação para a seguridade social da receita lí
quida dos concursos de prognósticos (loterias). Em 1990
fica assegurada a destinação de 40% desta arrecadação
para o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), que financia o crédito educativo e projetos de
infra-estrutura urbana (como saneamento básico). Ain
da não sabemos qual será o impacto desta medida sobre
o FAS, o que é necessário para que definamos nossa
posição.

- Parecer Inicial - Em princípio somos favoráveis
à medida provisória, desde que' garantido o aumento
da alíquota do PIS para 0,65%, e garantida a destinação
dos recursos da contribuição social para a seguridade
social.
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ACOMPANHAMENTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA N" 87

Prazos: Emendas - 29-9-89; Final- 25-1O-8Y
Responsáveis - Deputado: Paulo Paim-Assessor: Beca
Resumo - A MP 87 trata basicamente de 3 assuntos:

- Autoriza a União a absorver as dívidas da extinta
Nuclebrás, bem como dívidas da Companhia Brasileira
de Infra-Estrutura Fazendária (Infaz), do Banco Nacio
nal de Crédito Cooperativo (BNCC), e da Rede Ferro
viária Federal (RFFSA). Os valores correspondentes
ii abweçãoda dívida serão posteriormente computados
como allmellto da participação da União no capital des
tas colll.palthiâs.

~JJi~que os lucros do Banco Central serão con
'tabilizados como receita de capital do Tesouro Nacio

nal, podendo ser utilizados apenas para a amortização
de dívidas.

-Estabelece a remuneração, no mínimo pela corre
ção monetária, dos saldos de disponibilidade de caixa
da União, devendo esta remuneração ser computada
como receita de capital do Tesouro Nacional. Os recur
sos aplicados junto ao Banco Central (que constituem
a quase totalidade dos saldos de caixa da União) deve
rão ser remunerados pela taxa da caderneta de pou
pança. Ao mesmo tempo, autoriza-se o depósito no
Banco do Brasil dos saldos de caixas de órgãos ou enti
dades que não possam ser integrados ao regime de caixa
único do Tesouro Nacional.

- Parecer Inicial - Com relação à absorção pela
União das obrigações financeiras da RFFSA, do BNCC
e do Infaz, trata-se de medidas de saneamento finan
ceiro destas entidades sobre as quais, em princípio, não
temos opinião formada, lembrando apenas que o sanea
mento financeiro de empresas públicas sempre se deve
ao fato destas empresas terem colocado seus produtos
no mercado por um preço baixo, ou seja, subsidiado
algum setor, e esta forma de ressarcimento da empresa
tende a obscurecer o subsídio concedido. Entretanto,
esta já é uma situação estabelecida (o subsídio já foi
concedido), e não haveria porque obstruir a absorção
das dívidas pelo Governo. Já no caso da Nuclebrás,
a absorção das dívidas pela União tenderá a misturar
a dívida da Nuclebrás ã grande massa informe das dívi
das da União. Ou seja, a dívida da Nuclebrás, cuja
moralidade é questionável, passará a ser tratada como
uma dívida qualquer da União (hoje em dia o paga
mento da dívida da Nuclebrás exige créditos específicos
que são regularmente questionados na discussão e vota
ção dos orçamentos). Por esta razão, tendo em vista
uma possível auditoria da dívida pública externa, somos
pela não incorporação pela União da dívida da extinta
Nuclebrás.

Com a contabilização do lucro do Banco Central co
mo receita da União, estamos de acordo, embora seja
mos contrários ã sua destinação exclusiva para a amorti
zação da dívida pública, o que estabelece uma rigidez
excessiva, indesejável neste momento.

Com relação ã remuneração do saldo de caixa do
TesouTO, também somos a favor. Entretanto, não pode
mos aceitar de forma alguma que esta remuneração
seja tratada como receita de capital. ou seja, recursos
que poderão ser aplicados de qualquer forma pelo Te
souro, pois uma parcela importante do saldo de caixa
do Tesouro corresponde a recursos vinculados, como
é o caso dos recursos do PIS/PASEP (seguro-desem
prego) ê do Pinsocial (seguridade social). Desta forma.
se} podemos aceitar a remuneração do saldo de caixa
do Tesouro se for garantido que os recursos vinculados
serão remunerados proporcionalmente. Por exemplo,
os recursos do PIS/PASEP servem par pagar o abono
al)ual. que é desembolsado num período concentrado
do ano. No restante do período, a manutenção destes
recursos no caixa único do Tesouro, sem rcmuneração,
significa uma violenta corrosão do patrimônio dos traba
lhadores. Por fim, sugerimos que a Caixa Econômica
Federal também possa ser beneficiada com ó depósito
dos rccursos do saldo de caixa da União (e não só
o Banco do Brasil). Trata-se de optar pela destinação
destes recursos também para a habitação, e não só para
o crédito rural.
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ACOMPANHAMENTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA W 88

Prazos: Emendas - 2Y-9-89; Final - 25-10-89
Responsáveis: Deputado Paulo Paim - Assessor: Beca

Resumo: A MP 88 fixa as condições para recebimento
do abono anual de um salário mínimo pelos trabalha
dores:

- tcr recebido, em média, menos de dois salários
mínimos de empregador que contribua para o PIS/Pa
sep;

- ter trabalhado no mínimo trinta dias no ano:
- estar cadastrado há pelo menos 5 anos no Fundo

de Participação PIS/Pasep, ou no Cadastro Nacional
do Trabalhador.

Além disso, a MP 88 determina condições para o
repasse dos recursos do PfS/Pasep pela Caixa Econô
mica Federal e pelo Banco do Brasil.

Parecer Inicial - Somos pela aprovação da medida
provisória, cabendo talvez um questionamento da ne
cessidade de estar cadastrado há 5 anos no PIS/Pasep
para poder receber o abono. Tal limitação n:ío consta
da ConstitUição, mas ao mesmo tempo lembramos que
a extenção dos beneficiados pelo abono anual implica
numa redução dos recursos disponíveis para serem apli
cados no seguro-desemprego. Se não for claramente
inconstitucional a limitação do abono anual aos empre
gados cadastrados há mais de 5 anos, somos pela aprova
ção da MP na forma original.

ACOMPANHAMENTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA N' 89

Responsável: Deputado Paulo Paim
Assessor: Paulo Brickman

A Medida Provisória n' 89, de 22 de setembro de
1989, "altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
atualiza o valor das multas trabalhistas, amplia sua apli
cação e institui o Programa de Desenvolvimento do
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho".

Dentre as inovações propotas, destacamos:
a) atualização das multas decorrentes das infrações

ao disposto no Capítulo "Das Férias Anuais", da CLT.
para 160 BTN por empregado em situação irregular.
Em caso de reincidência ou simulação com o objetivo
de fraudar a lei ou a fiscalização, a multa será aplicada
em dobro. Atualmente. tais infrações são punidas com
multa de, no mínimo, 20 (vinte) até 200 (duzentas)
vezes o valor regional de referência (Lei n' 6.2051751,
calculado ã razão de dez valores regionais de referência
por empregado em situação irregular;

b1 realização obrigatória de exames médicos, por
conta do empregador, na admissão, na demissão e pe
riodicamente. O Ministério do Trabalho estabelecerá,
de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposi
ção, a petiodicidade dos exames médicos. Atualmente.
os exames são realizados na admissão, devendo ser re
novados de seis em seis meses. Não em todos os casos.
o exame pode ser realizado na rescisão;

c) criação de multa por atraso no pagamento das
parcelas constantes do instrumento de rescisão no valor
de 160 BTN, por trabalhador, bem como o pagamento
ao empregado, de multa equivalente a um sahirio, corri
gido pelo índice de variaçãO do BTN. É o único caso
em que a multa reverte para o empregado;

dI atualização das multas administrativas decorren
tes da violação das normas trabalhistas, que serão tripli
cada na data da publicação da MP, ~ sua indexaç3.o
ao BTN;

e) aplicação de multa de 160 BTN por trabalhador
preJudicado, dobrado no caso de reincidência, as infra
ções ao disposto nas leis que regulamentam a Gratifi
cação de Natal, o regime de trabalho nas atividades
petrolíferas, o trabalho temporário nas empresas urba
nas, a profissão de aeronauta, o vale-transporte e o
seguro-desemprego;

fl atualização ·das multas são recolhidas pelo BTN
fiscal. acrescidas de juros de mora de um por cento
ao mês;

g) criação do Programa de Desenvolvimento do Sis
tema Federal de Inspeção do Trabalho. destinado a
desenvolver as atividades de inspeção das normas de
proteção, segurança e medicina do trabalho. O objetivo
principal é assegurar o reconhecimento do vÚ1culo em
pregatício do trabalhador.
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Ao atualizar o valor das multas trabalhistas e ampliar
a sua aplicação, a Medida Provisória nã 89 estabelece
alguns princípios norteadores que coíbem flagrante de
fasagem monetária que há na aplicação das multas admi
nistrativas, tornando inócuo, na maior palte das vezes,
a penalização do empregador. Entretanto, se a iniciativa
é meritória c socialmente necessária, ela peca por não
reverter para o empregado os valores decorrentes das
multas aplicadas às violações de seus direitos. É incon
cebível que o Governo federa.! queira se beneficiar das
transgressões aos direitos dos assalariados, embolsando
o valor das multas.

o SR. NELTON FRIEDRICH (PSDB - PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, trazemos hoje à discussão o problema da
distribuição ilegal de combustíveis, assunto de suma
gravidade, que envolve, mais uma vez, a atuação de
empresas multil1acionais, com manobras para contornar
as leis do País e sufocar empresas brasileiras de capital
nacional, de acordo com denúncia da Câmara Brasileira
das Empresas Brasileiras de Capital Nacional- Cebra
cano

Como é sabido, a legislação específica estabelece duas
claras diferenças entre o Transportador de Carga Pró
pria (TCP) e as duas outras categorias de transpor
tadores: Empresas de Transporte Comercial (ETC) e
Transportador Comercial Autônomo.

A primeira diferença básica é que o TCP só pode
executar o transporte de bens de sua propriedade, por
ele produzidos, comercializados ou recebidos em con
signação. Assim, não lhe é permitido disputar cargas
de terceiros no mercado, mesmo que haja ociosidade
em sua frota de veículos.

O legislador, ao assim entender, foi tão hábil que
para a categoria do Transportador de Carga Própria
não acostou a expressão "comercial", como fez nas
duas outras, visando a externar a proibição de o TCP
fazer comércio do seu próprio serviço de transporte.

A segunda diferença básica é que a cobertura dos
custos incorridos na operação de transportar sua própria
carga não pode e não deve ser confundida com a remu
neração do serviço comercial do transporte prestado
a terceiros, através do frete, por Empresas de Trans
porte Comercial e por Transportador Comercial Autô
nomo.

A respeito da matéria existe a Nota SAEICideti, do
Ministério dos Transportes, datada de 7 de junho de
1989, que esclarece:

"Todos os TCP, ao executarem seus serviços
de transporte, incorrem em custos, os quais, sem
dúvida, deverão estar emblltidos no preço final do
bem."

Apesar de rigorosamente certa, tal nota não esclarece
absolutamente nada sobre a remuneração do transporte
efetuada pelo Conselho Nacional do Petróleo, através
do Fundo de Unificação de Preços, do que resulta,
na prática,,o pagamento de frete às empresas multina
cionais distribuidoras, nillna flagrante violação das nor
mas legais.

Tal não ocorre, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
empresas de outros ramos que transportam cargas pró
prias, como, por exemplo, a Mercedes Benz do Brasil
Ltda., que produz e comercializa caminhões, õnibus
e peças de reposição, todos com tabela de preços de
aplicação nacional.

Os veículos prontos são transportados por terceiros,
e o adquirente final recebe discriminados, na nota fiscal
de venda do produto, tanto o preço do bem quanto
o do frete. Já as peças de reposi~ão vendidas para os
representantes em todo o País, bem como as transfe
rências de conjuntos entre as fábricas da empresa, são
transportadas em veículos próprios, sem cobrança de
frete. Por esse motivo, as peças têm preço único nacio
nal, não importando a localização do revendedor. É
evidente, porém, que as mercadorias entregues sem
cobrança de frete têm, embutido no preço, o valor cor
respondente ao ressarciamento dos cf!stos de transpor
te.

A grande diferença, nobres Colegas, é que os trans
portes efetuados pela Mercedez Benz não recebem
qualquer tipo de subsídio oriundo de recursos do povo
brasileiro, ao contrário do que se verifica com os trans
portes efetuados pelas distribuidoras multinacionais, ri-
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gorosa e religiosamente pagos pelo Governo, pois no
transporte de petróleo o custo do frete não está embu
tido no preço do produto, sendo pago por uma parcela
à parte, através do Fundo de Unificação de Preços.

Assim, fica claro que não bá transporte de combus
tíveis no País sem que o transportador receba, efetiva
mente, o frete correspondente, já que o ressarciamento
dos custos de transportes de derivados de petróleo não
está embutido na margem de lucro de comercialização
da distribuidora: ele é pago à parte.

Seguindo outra linha de raciocínio, SI. Presidente,
Srs. Deputados, verificamos que o frete de transporte
nas chamadas áreas de city·market, onde atuam as fro
tas próprias das distribuidoras, é calculado levando-se
em conta distância percorrida, capacidade dos autotan
ques e número de viagensldia, inseridos numa planilha
de preços pormenorizada, prevendo as despesas variá
veis e fixas, a principal das quais chamada de remune
ração do capital, que, em bom português, equivale ao
lucro'

Fica evidente, portanto, que as planilhas de frete
do Conselho Nacional do Petróleo contemplam também
o lucro, porque são planejadas para remunerar o trans
porte efetuado pelas Empresas de Transporte Comer
cial.

E qual é o valor que as companhias distribuidoras
recebem do Fundo de Unificação de Preços, do Conse
lho Nacional do Petróleo, a título de ressarciamento
de despesas? É exatamente o valor do frete pago às
Empresas de Transporte Comercial!

Na verdade, recebem muito mais, uma vez que ope
ram com dois turnos de motoristas, seus caminhões
percorrem menores distâncias e transportam em tan
ques de 32.000 litros, quando a planilha prevê a capaci
dade de 13.500 litros.

Há um outro dado a comprovar que as companhias
distribuidoras recebem polpudos fretes pelo serviço exe
cutado: numa empresa de carga própria comum, como
a referida Mercedes Benz, O interesse básico é trans
portar apenas o essencial, o mínimo possível, com sua
frota própria, porque os custos terão de ser cobertos
com os seus recursos; é o raciocínio exatamente oposto
do que ocorre com as companbias distribuidoras, que
querem transportar sempre o máximo possível. Qual
o motivo dessa ânsia de transportar? Exigência do CNP?
lmpossívél, pois a Texaco do Brasil S.A., igualmente
distribuidora multinacional, nunca teve frota própria,
e o CNP jamais exigiu que tivesse!

Realmente, as companhias distribuidoras insistem em
transportar porque auferem altíssimos lucros, às custas
do subsídio que o Governo brasileiro concede ao trans
porte de combustíveis.

Em depoimento prestado à Comissão de Fiscalização
e Controle da C1mara dos Deputados, o SI. William
A. Jackson, Presidente da Essa, tentou demonstrar,
inicialmente, o direito de o CNP legislar normativa
mente sobre o transporte de derivados de petróleo.

É lógico que. assim o fizesse, porquanto as eompa
nhias distribuidoras multinacionais de petróleo encon
tram-se numa enrascada: estão transportando, com base
numa Resoluçã(j do Conselho Nacional do Petróleo,
ao arrepio da Lei n" 7.092, de 19 de abril de 1983,
e do Decreto n" 89.874, de 28 de junho de 1984, c,
nessa circunstância, correm o riseo de ter de devolver
aos cofres públicos o que receberam indevidamente nos
últimos einco anos, pois qualquer cidadão poderá mover
ação popular nesse sentido.

Segundo cálculos divulgados pela Cebracan, Sr. Pre
sideme, Srs. Deputados, tais empresas receberam do
Fundo de Unificação de Preços, do CNP, em torno
de 200 milhões de etuzados novos. a preços de julho
de 1989, o equivalente a 100 milhões de dólares ameri
canos, nos últimos cinco anos ..

Sintomaticamente, o Conselho Nacional de Petróleo
é um órgão público sobre o qual as distribuidoras exer
cem notória influência, pela proximidade de 'atuação
comercial, e, assim, é mais seguro defender sua compe
tênciajurídica, pois as normas dele emanadas podem
ter um dedo amigo para ajudá-Ias, como no art. 4'
da Resolução n" 7/86, que estabelece:

"O Transportador de Carga Própria (TCP), para
o exercício da atividade de transportador de álcool
etílico combustível e derivados de petróleo para
fins energéticos, exceto GLP. é aquele legalmente
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constituído, proprietário ou arrendatário mercantil
de carros-tanque, que executa o transporte de suas
quotas de produtos, de acordo com as normas pres
critas nesta Resolução."

Propositadamente, esse artigo não se refere à proibi
ção de o Transportador de Carga Própria executar trans
porte de bens mediante remuneração através de frete,
conforme o art. 10, item UI, do Decreto 89.874, de
28 de junho de 1984, que regulamentou a Lei n' 7.092,
de 19 de abril de 1983.

Esses, nobres Colegas, são os reais motivos pelos
quais as companhias distribuidoras defendem a éompe
têneia do CNP para legislar normativamente sobre o
transporte de derivados de petróleo, bem como insistem
em transportar o máximo possível desses produtos.

Explicam também o expediente utilizado pela Esso,
de encaminhar à Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara cartas que teria recebido da Federação Inte
restadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviá
rios e do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodo
viários e Anexos de D. Caxias e Magé, em que advogam
a manutenção do transporte próprio das companhias
distribuidoras e a atuação de empresas constituídas me
diante fraude à lei, cujo mais veemente exemplo é a
Transdepe S.A., de propriedade da Esso e dirigida por
dois testas-de-ferro, seus ex-empregados.

A mesma prática foi largamente empregada pela Essa
em defesa apresentada ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômi'ca - CADE, do Ministério da Justiça,
em que transportadores prejudicados com a perda de
metade de sua participação no mercado para a Trans
depe S.A., foram compelidos a declarar que nada ti
nbam a reclamar daquela distribuidora multinacional.

Mas o teor e a forma dos documentos apresentados
à Comissão de"Fiscalização e Controle constituem um
verdadeiro acinte, pois somente ingênuos poderiam
considerá-los manifestações autênticas e espontâneas
de entidades sindicais de caminhoneiros. tantas são as
"coincidências" de fundo e de forma que não deixam
dúvidas quanto à conclusão de terem sido redigidos
por uma única pessoa e datilografadas por um s6 datiló
grafo, na mesma máquina de escrever, com o evidente
intuito de proteger graciosamente a Essa Brasileira de
Petróleo.

Tudo isso ocorre, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
justamente no momento em que o Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica decidiu, por unanimidade
de votos, instaurar averiguação preliminar contra a Esso
Brasileira de Petróleo Ltda .. e a Transdepe S.A., em
face de representação promovida pela Kimikoil 
Transportes Especiais de Produtos Líquidos Ltda., por
abuso de poder econômico e concorrência desleal.

Outra vítima da Essa, a Hudson Brasileira de Pctró
leo, empresa de capital 100% .n~cional, também acusa
a distribllidora de concorrência desleal e de prática de
despejo (colocação irregular de combustível em seus
postos), entrega de produtos scm autorização, desvio
de frete, alteração de preço, utilização de combustível
fora das especificações e outras irregularidades, o que,
segundo o Sr. Tidermann Duarte, da Hudson, podem
levar até à cassação da multi nacional, que "não rein
veste seus lucros e remete tudo para o exterior".

A gravidade de tais fatos, SI. Presidente, Srs. Deputa
dos, exige enérgicas providências não s6 da Comissão',
de Fiscalização e Controle como também, e principal'
mente, das autoridades governamentais do setor, a fim
de que sejam respeitadas as leis do País, principalmente,
no caso em tela, aquelas que regulam o transporte de
combustíveis no território nacional.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. De
putados, a Cobal completa hoje 27 anos. Num país
de instituições tão voláteis, de governos sem programa,
sem objetivos e sem rumos, conforme comprovadamen
te o foram ()s governantes que assolaram e assolam
esta terra desaê"-19~4, seria até motivo de júbilo poder
mos comemorar a sobre:yivéncia de uma estatal assim
por tanto tempo.,

De fato, já são mais de 550 postos de vendas Brasil
afora, além de postos volantes parà'atendimento emer
gencial em diversas localidades brasileiras. Apenas esse
vulto, simplesmente. já estaria a indicar a pujança de
uma empresa de criação, capital e trabalho de profis
sionais nacionais.



Valores em 1. 000 orNs Ver; ações Percentuais
Indicadores

1986 1987 1988 1987186 t988/87 t988/86

Oispon ibi 1idades 9.954 8.533 1.347 ( 14,3) (84.,2) (86,5)
Es toques Própr i os 5.437 3.731 2.436 (31.4) (34,7) (55,2)
At lV lcades Permanentes 8.666 7.457 5.719 ( 14,0) (23,3) (34,0)
Patr' imõn io Líquido 8,602 8.187 6.929 ( 4,8) (15,4) (19,4)
Rece i tas Brutas 112.499 48226 23.339 (57.1) (51,6) (79,3)
Despesas de Pessoa 1 5.277 3.866 2.776 (26,7) (28,2) (47,4)
Rpceitas Financeiras 2.172 5.583 4.645 157,0) (16,8) 113;9
Capit:;'lT de Giro 7.449 2.489 1.676 (66,6) (32,7) (77,5)

Resu 1tudo Econôm i co 494 2.188 (945)
(Antéo ImpOG I o de Renda)
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Tal. contudo. não ocorre. Há cerca de três anos.
era a Cobal apontada entre as 30 empresas de melhor
desempenho financeiro no Brasil. E em tempo assim
tão curto, essc patrimônio. esse trabalho, o dinamismo
e o idealismo de tantos e tantos de seus técnicos, tudo
isso está sendo jogado água abaixo, com desprezo abso
luto por um patrimônio que pertence a todo o povo,
a toda a Nação.

Ninguém se esquece de que. em pleno Governo dita
torial de Figueiredo, a Cabal prestou~se a manobra das
mais mesquinhas, das mais antipatrióticas, tendo sido
trocada por um punhado de votos a favor de uma lei
de arrocho salarial. Quem sabe, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não se poderia datar desse momento o ins
tante em que se iniciou sua queda, seu deslocamento
dos Índices elevados que até então vinha ocupando para
chegar ao estado de crise praticamente irreversível em
que se encontra.

E irreverssÍvel não porque assim o queriam seus mi
lhares e milhares de servidores. Ao contr:1rio. esses
mesmos profissionais, respeitados pelos trabalhos que
vêm desenvolvendo, muito se m?stram preocupados
com esse estado já calamitoso. E irreversível a crise
da Cobal enquanto se mantiver como política govcrna
mental essa que tem por escopo o suscateamento de
nossa indústria, de nossas estatais, das empresas que
construímos e que fizemos grandiosas com os recursos,
o suor e sacrifício de nosso povo. A atual administração
da Cobal, aliás, é o reflexo mais acabado dessa política
antinacional c criminosa.

É, de qualquer forma, dia de comemoração, de sau
dar todos aqueles que. no seu dia-a-dia. com os olhos
voltados para o futuro de nossa terra. deram o melhor
de si para que a Cobal pudesse desempenhar as tarefas
para que fora dcstinadas: alimentos baratos para o po
vo, e não. nunca, a especulação financeira desenfreada
a que se vem e.ntregando, em detrimento absoluto de
suas finalidades maiores.

Saúdo, portanto, 'esses profissionais de gabarito. E
lamento profundamente que nenhuma autoridade go
vernamental se tenha debruçado sobre a empresa. na
tentativa, necessãria e patriótica, de salvá-la de sua
imensa crise.

ANEXO AO DISCURSO DO ORADOR:

ASBAL - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DA CaBAL - ASBAL

Reflexão crítica sobre a
Companbia Brasileira de

Alimentos - COBAL, Empresa
Pública vinculada ao

Ministério da Agricultura

Historicamente, a realiodade sócio-econômica nacio
nal tem. se caracterizado por profundas disparidades
regIOnais, onde se contrapõem, de um lado, segmentos
populacionais de médio e alto poder aquisitivo e. de
outro. a grande maioria da população. praticamcnte
à margem da sociedade de consumo, convivendo com
a fome e a subnutrição.

Nesse contexto. há quase trinta anos atrás, foram
criadas, através de Leis Delgadas. a Sunab, a Cabal
e a Cibrazem •.que somaram-se à já existente Compa
nhia de Fmanclamento da Produção - CFP. A criação
dessas estruturas, sob forma de sistema integrado, visa
va, precipuamente. organizar o abastecimento interno
do País, como o primeiro passo para equacionar os
problemas do setor c, assim. contribuir para a minimi
zação das distorções sociais existentes.

Ocorr~ quc, a despeito de se tcr atingido. em grande
parte, esse objetivo pre.cípuo, ao longo dos anos, o
quadro sácio-econômico do País, impulsionado por di
versos fatores, agravou-se celeramente. Isto equivale
a dizer que. se àquela época a presença do Estado do
setor do abastecimento se fazia necessária, hoje ela
é mais do que justificável.

Além dos fatores sácio-econômicos que fundamen
tam essa interveniência não se pode perder de vista
o fato de que o Governo investiu significativamente
no setor. não só em recursos materiais para a criaç;io
da estrutura dos órgãos acima mencionados. como tam
bém no desenvolvimento de recursos técnicos que. além
da enorme contribuição ao abastecimento interno, e'x
trapolaram as fronteiras do Brasil c hoje servem de
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modelos para outros países, em especial da América
Latina.

É logica, porém, que assim como a própria sociedade
nacional passou por importantes transformações. desde
a criação daquele sistema de abastecimento. os instru
mentos que o integram também estão a requerer profun
das adequações, em todos os níveis. Neste sentido. além
de necessário, é altamente salutar que instituições como
a Sunab. Cibrazem, CFP e Cobal sejam repensadas,
até mesmo porque suas estruturas envelheceram e nem
sempre acompanharam as mudanças sociais, econômi
cas c políticas do País.

Em particular no que se refere à CaBAL, para me
lhor compreensão de sua importância no contexto na
cional do abastecimento. convém refletir sobre alguns
dos principais programas por ela executados. Mesmo
que de forma sintética. vejamos quais são esses progra
mas e qual o significado social de Sua atuação.

Tradicionalmente, desde a sua criação a COBAL
sempre foi a instituição executora dos Estoques Regula
dores do Governo Federal. Apenas para citar um exem
pl,o n;ais recente sobre a sua atuação nesse programa,
ha tres anos atrás a COBAL estocou e distribuiu no
mercado interno 227 mil toneladas de carne importada,
mobilizando uma estrutura de 38 unidades armazena
doras. 710 supermercados c 17.500 açougues, em prati
camente todos os Estados Brasileiros. Essa operação.
a exemplo dos anos anteriores, assegurou o abasteci
mento do produto no período de enteressafra e evitou
graves cosneqüências deconentes das escassez verifi
cada_nessas ocasiões. Além disso. é de se destacar que
a açao da COBAL, longe de representar interferência
indevida do setor público, estimulou c incrementou a
participação da iniciativa privada, proporcionando. aci
ma de tudo. reais benefícios à população.

Ainda dentro da ação reguladora de mercado (e com
acesso direto aos estoques da CFP), a COBAL adquiriu.
processo e distribuiu. em 1986, 90 mil toneladas de
arroz em casa e 400 mil toneladas de arroz importado.
Comercializou, também. 88 mil toneladas de leite em
pó, 44 mil toneladas de butter oH 5 mil toneladas de
manteiga.

Paralelamente, para a cxeeução de outros programas
naquele ano, a COBAL articulou-se com mais de cinco
mil associações comunitárias e de bairros. sobretudo
através do programa de Alimentação Popular - PAP.
Rede Som~r de Abastecimento e Programa de Alimen
tação em Areas de Baixa Renda - PROAB. Somente
através deste último. coordenado pelo INAN. a CO
BAL atendeu mais de 660 mil famílias, contando com
a ação de 3.700 microvarejistas que atuam nas periferias
dos Estados do Nordeste.

Além da situação econômico-financeira extremamen
te delicada. a COBAL enveredou, nos últimos dois
anos. por uma crise sem precedentes. em sua história.
quc se reflete. também, sobre os aspectos operacionais
administrativos e até mesmo na dimensão institucional.

Foi diante desse quadro que a atual' Diretoria da
Associação dos Servidores da COBAL- ASBAL em
pos~ada em março deste ano deliberou por apres~ntar
a?lfetona da COB~Luma contribuição para a supera
ç~o?a cnse. A partu' da amplas discussões com o corpo
tecmco-geranclal da. Empresa, a Associação elaborou
o d?cumento intitulado Plano de Ação para Reeupe
raçao e Saneamento da COBAL (cópia anexa). Trata-se
de trabalho de caráter indicativo, onde se analisam as
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Nessa mesma fase, a COBAL atendeu, através do
Programa de Merenda Escolar (coordenado pela FAE).
cerca de 27 milhões de escolares em todo o País, no
âmbito do programa de Suplementação Alimentar.
coordenado pelo [NAN, foram 8,7 milhôes de benefi
ciários, entre gestantes, nutrizcs e crianças de atê 35
mescs.

É digna de registro também a atuação da CaBAL,
ao longo dos anos, na Região Amazônica, áreas de
fronteira e garimpos. através de unidades fixas e móveis
(mercados flutuantes), levando o abastecimento de gê
neros essenciais às populações ribeirinhas.

Além dessas breves referências sobre a atuação da
COBAL, convém ressaltar o fato de que a Empresa
sempre teve condições de cumprir suas funções sociais
sem prejuízo de seu desempenho econômico. Para
exemplificar. basta citar que. naquele ano de 1986. a
COBAL ainda registrou um resultado econômico dda
ordem de 494 mil OTN', encontrando-se, por outro
lado, em posição bastante saudável quanto aos aspectos
institucionais. isto significa que a Empresa ainda desfru
tava, àquela época, de conceito compatível com suas
funções perante a sociedade.

Foi precisamente nessas condições que a Diretoria
da COBAL hoje em exercício recebeu a Empresa de
seus antecessores. E, até mesmo em função de saldo
positivo auferido em 1986, foi possível a essa Diretora
fechar o ano seguinte com resultado superavitário. É
que ainda se dispunha, no início de 1987, de ótima
disponibilidade financeira, bons estoques de mercado
rias e considerável nível de receitas operacionais. A
partir daí, entretanto. o que se verifica é o desastre
total. As disponibilidades cairam de 9.954 mil OTN'.
em 1986, para 8,533 mil OTN' em 1987 e, ao final
de 1988, despencaram para apenas 1.347 mil OTN'.
isto poderia até se Justificar, se houvesse um cresci
mento proporcional dos estoques. Mas não foi o que
"iiconteceu. Muito pelo contrário: entre 1986 e 88. os
estoques próprios sofreram uma queda de 55,2%. Como
reflexo dessa situação, as reccitas brutas se retraíram,
no mesmo período na absurda proporção de 79,3%.
Na mesma esteira, o capital de girada Empresa deterio
rou-se nada menos que 77.5%. Demonstrando uma
completa inversão de valores, as receitas financeiras
foram as únicas que. surpreendemente. experimenta
ram um vertiginoso crescimento, incompreensível para
uma empresa que não é do ramo: 113,9% entre os
anos de 1986 e 1988! Todos esses sados. além de outros.
podem ser visualmente no quadro abaixo. que demons
tra e desempenho da CaBAL no período de 1986 fi

1988, em termos reais: -

Causas determinantes da situação vigente e se apontam
alternativas para a sua superação:

As propostas contidas no referido Plant de Ação
contemplam. basicamente, medidas de racionalização
da estrutura da Empresa, _eficientização dos' processos
administrativos e operacio'nais, assim como metas de
redução de despesas, a curto prazo. Por outro lado,
indicam também alternativas concretos visando a "'
composição do capital de giro e dos estoques, em l1Ívei8
compatíveis c?m o potencial da COBAL.

Com esse espírito de colaboração c com a preCÍpua
e legítimo preocupação pela boa administração dos' re
cursos públicos, esta Associação cncaminhou o Plano
de Ação à Diretoria da COBA L, no início de ahril
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DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DESE(fpENHO DA
CORAI NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 1989

VALORES EM NCz$ 1.000,00

No Mês Acumulado

Janeiro (931,0) (0931,0)
Fevereiro (725,8) ( 1.565,8)
Março (3.669,9) (5.326,7)
Abri I (2.578,5) (8.005,2)

deste ano. Entretanto, decorridos mais de sessenta dias,
não houve, até a presente data, qualquer posiciona
mento formal por parte da Presidência da Empresa,
apesar de insistentes reiterações.

Mais do que o descaso para com uma entidade repre
sentante dos quase oito mil servidores da COBAL, no
lcgítimo exercício em defesa da instituição, a atitude
da diretoria da empresa revela um outro ládo assusta
dor. É que, enquanto a crise se acentua e se acelera
a passos largos, não se tem, a rigor, nenhuma medida
§ubstantiva que possa contribuir para a sua reversão.
Para melhor demonstrar essa tendência, basta recorrer
aos números correspondentes ao desempenho da em
presa nos primeiros quatro meses do ano em curso.
Como se pode constatar no quadro a seguir, somente
de janeiro a abri1J89, a COBAL já acumulou um pre
juízo de NCz$ 8 milhões. Embora ainda não disponíveis
oficialmente, as dados referentes ao mês de maio deste
ano já indicam também um prejuízo superior a NCz$
4 milhões, o que elevará o déficit para em torno de
Cz$ 13 milhões apenas nos primeiros cinco meses do
exercício.

Em resumo, a análise que se faz dos dados acima,
além dos outros números concernentes à situação evolu-'
tiva da Empresa nos últimos anos, traz as seguintes
constatações:

Em 1988, a Empresa operou com cerca de 21 % das
receitas brutas auferidas em 1986, movimentando me
nos da metade dos estoques daquele ano, e com uma
disponibilidade financeira inferior a 20%, além de fe
char o exercício com prejuízo acumulado de NCz$ 4,5
milhões.

Ocorre que, somente nos quatro primeiros meses de
1989, o "déficit" acumulado já supera a casa dos NCz$
8 milhões, enquanto que a situação dos estoques e do
capital de giro permanece em decréscimo.

Se não for revertida essa tendência, a curtíssimo pra
zo, não restará outra alternativas senão encerrar defini
tivamente suas atividades.

No que concerne às iniciativas da Associação dos
Servidores da Cobal diante do quadro descrito, convém
ainda refletir sobre um ponto fundamental. Trata-se
da eventualidade - sempre provável - de se tentar
atribuir à Associação uma postura meramente corpora
tivista ou radical, em torno de princípios estatizantes.
Muito pelo contrário, o que se pretende é preservar
uma instituição que já prestou relevantes serviços à
sociedade brasileira, e pode continuar prestando-as, em
especial junto aos segmentos menos favorecidos e que
constituem a grande maioria da população brasileira.
Instituição esta que precisa - é bom que se repita
- de ser oportunamente repensada e reestruturada,
para melhor cumprir seus objetivos. Mas, antes de tudo,
a Cobal precisa ser saneada e recuperada, sob os aspec
tos econômicos, administrativos e operacionais, como
está indicativamentc sugerido no Plano de Ação em
apreço. Somente com medidas profundas poder-se-á
evitar o sucateamento da Empresa e a venda de seu
patrimônio a preços aviltados. Pois esta será a única
alternativa que restará ao Governo, caso não se adotem,

. com a urgência que o caso requer, as providências recla
madas pelo corpo funcional. - Paulo Antônio Molta
dos Sautos, Presidente ExecutivoAsbal.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidentc, Sr" e Srs. Deputados,
os oradores têm-se sucedido na tribuna, durante os últi
mos dias, referindo-se ao grave problema que existe
hoje com o repasse de recursos da Previdência Social.

Ainda hoje, recebi um telefonema da direção de um
hospital da cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul,

base no trabalho honesto. em que sempre ressaltava
o amor à sua terra e à sua gente. Foi um apóstolo
de pesquisa a que scrviu com amor e entusiasmo. Nunca
ouvimos de sll,a boca quaisquer demonstrações de quei
.xa, quaisquer exteriorização de arrependimento pela
profissão que escolheu. Antes, considerava cdificante
o trabalho de quimíco e a pcsquisa científica uma das
mais eficientes oraçõcs do espírito humano. Deus o
tenha bem perto de si.

Era o que tinha adizer, Sr. Presidente.

O SR, GANDI JAMIL (PFL - MS. Pronuncia o
seguintc discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deptua
dos, os Auditores e Técnicos da Receita Federal, com
ponentes da carreira de Auditores do Tesouro Nacional,
vêm lutando pelo envio a este Congresso Nacional do
seu plano de cargos e salários, atualmente obstruído
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública.

Esses profissionais, Sr. Presidente, merecem todo o
nosso respeito e. nesta hora, a nossa irrestrita solidarie
dade, é lamentável que o Brasil tenha chegado no ponto
em que está, com salários indignos a tantos quantas
formam a verdadeira capacidade produtivva da nação.

Gostaria, desta tribuna, de fazer um veemente apelo
ao Exm' SI. Ministro do Planejamento. João Batista
de Abreu, no sentido de que seja enviado, para nossa
apreciação, o mais breve possível, o plano de cargas
e salários dos Auditores e Técnicos do Tesouro Nacio
Ilfrl.

Deveríamos. Sr" e Srs. Deputados, examinar e votar'
essa matéria em conjunto com o plano pertinente à
carreira dos integrantes da Polícia Federal que, como
os Auditores e Técnicos da Receita, merecem também
o nosso integral apoio, nos seus objetivos por uma remu
neração mais condizente com as suas funções.

Discutindo e votando, porém, as duas matérias em
conjunto, estaremos evitando privilégios e discrimina
ções. Estaremos, sim, sendo mais coerentes com o espí
rito democrático que define este Congresso e, sobre
tudo, mais justo com duas das mais importantes catego-

. rias profissionais do nosso serviço público.

O SR. VAJ"MIR CAMPELO (PTB - DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Prcsldente, ~r" e Srs.
Deputados, a administração pública brasileira apresen
ta disparidades surpreendentes, tanto no que respeita
à manutenção de órgãos e empresas complementares
sem funções, quanto ao tratamento diferenciado entre
servidores que desempenham a mesma função.

Essa diferença de tratamento se verifica há vários
anos e de forma bastante acentuada entre os servidores
da administração direta e indireta. Não é raro quc scrvi
dores da adminsitração direta recebam tratamento com
pletamente diferente dos servidores da administração
indireta, notadamente no que se refere aos salários.
Para descmpcnhar funções idênticas, os funcionários
da administração indireta recebem salários muito me
lhores do que o pessoal da administração direta.

No Ministério da Agricultura, essa diferença de trata
mento se destaca entre os servidores do Incra e o pessoal
do quadro que pertencem á adminsitração direta.

Em outras palavras, o pcssoal do Incra, tanto de
nível médio, quanto superior, tem salários bem maiores
que o pessoal do Ministério.

A Constituição Federal prevê, no seu art. 39, a isono
mia de vencimentos para cargos de atribuições iguais
ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Para o pleno cumprimento desse dispositivo constitu
cional, torna-se necessária a aprovação de um novo
Plano de Classificação de Cargos, o qual, até o presente,
não foi submetido à apreciação do Congresso Nacional.

A demora na apresentação do novo Plano de Classifi
cação de Cargos só faz ampliar as injustiças entre servi
dores que desempenham funções idênticas.

Torna-se, então, imprescindível procurar formas que
compensem os aesníveis salariais existentes.

Os servidores do Ministério da Agricultura são das
que mais 'sofrem com essas diferenças de tratamento.

Por esse motivo, quero louvar a atitude do nobre
companheiro Antero de Barros, que apresentou o Pro
jeto de Lei n' 3.410, através do qual propõe equiparação
de vencimentos entre os servidores do Ministério da
Ag!icultura e do Incra.

ond-e me comunicaram que o Hospital de Caridade,
que tem um convênio filantrópico com a Previdência
Social, há três meses não recebe esse benefício. Isso
é lamentável. A Previdência Social está repassando es
ses recursos diretamcnte ao Secrctário de Estado do
Rio Grande do Sul. Por isso, as hospitais deveriam
reclamar junto a esse Secretário, mas já o fizeram e
nada adiantou. Comunicaram-me, outrossim, que os
médicos cntraram em greve hoje, porque não têm mais
condições de sobrevivência.

Ouvimos vários oradores ,eferindo-se a esse grave
problema. O mesmo ocorre com outros hospitais que
têm convênio com a Previdência Social e com a AIHS,
que também não estão recebendo.

Queríamos, desta tribuna, fazer apelo à Previdência
Social, para que tome providências junto ao Secretário
de Estado, do Rio Grande do Sul, a fim de que o
dinheiro chegue ao seu destino, evitando que os hospi
tais denunciem os seus convênios e venham a fechar
as suas partas.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, ocupo esta tribuna para registrar, com pesar,
o falecimento do professor e cientista Oswaldo Gon
çalves Lima, um dos pioneiros da pesquisa científica
no Estado de Pernambuco. Mestre Oswaldo Lima foi
fundador do Instituto deAntibióticos da Universidade
Federal de Pernambuco, hoje uma entidade de projeção
internacional. O ilustre extinto é considerado um dos
precursores das pesquisas, nas áreas de química e anti
bióticos, em Pernambuco, tendo recebido condecora
ções de estabelecimentos universitários no País e no
exterior.

Era ele uma das mais destacadas figuras dos círculos
da pesquisa científica do País, a cuja causa dcdicou
sempre o melhor dos seus esforços, inscrevendo-se, des
se modo, entre os que mais cont.ribuíram para o seu
progresso. Mestre Oswaldo Lima distinguia-se sobre
tudo por ser um homem bom, que fez da profissão
um verdadeiro sacerdócio, instrumento de realização
do bem. Foi verdadeiramente - mesmo que isso seja
um lugar comum - um pesquisador humanitário. Para
ele não havia momento bom ou ruim para atender a
um chamado, e quanto mais baixa era a condição social
do paciente, mais lhe dava atenção, maior era seu cuida
do. Isso talvez explique o carinho que toda a população
pernambucana tinha por ele, e a profunda dor que se
abateu sobre todos os seus conterrâneos quando de
sua morte.

a pesquisador Oswaldo Gonçalves Lima, morreu
dois dias após ter recebido, através de uma das filhas,
a medalha da mérito em Ciêucias Biológicas, dos parti
cipantes do Congresso de Genética de Microorganis
mos, que se realizou em São Paulo. O Prof. Ari Lacer
da, seu ex-aluuo e integrante do Instituto de Antibió
ticos, disse que "a gente acredita que ele começou a
morrer a partir do momento em que deixou de traba
lhar. Ele não aceitava isso. Aposentado em 1970, o
pesquisador continou trabalhando como consultor cien
tífico até há três anos, quando o mal de Parkinson come
çou a impedi-lo de andar.

A importãncia do Prof. Oswaldo Lima vai muito além
de sua contribuição científica, na qual foi um expoente.
Está na questão do espírito de pesquisa que difundiu
na Uuiversidade Federal de Pernambuco. Ele criou uma
estrutura de vocação para a pesquisa que precede a
institucionalização dessas ações na Universidade Fede
ral de Pernambuco. Enquanto na maioria das Univer
sidades brasileiras a pesquisa só começou ser desen
volvida na década de 70. o Prof. Oswaldo Lima, já
havia criado um ambiente propício ao scu desenvol
vimento na Universidade Federal de Pernambuco, insti
tuição de uma região periférica e que, ainda assim,
hojc se destaca nessa área, nacionalmente.

Sr. Prcsidente, Sr" e Srs. Dcputados, o Brasil pcrdeu
um dos seus maiores químicos, que inspirou cientistas
famosos, como atualmente José Leite Lopes. Ele foi
u~ químico-padrão em senso de pesquisa, capacidade
de trabalho e criatividade. A lacuna que Oswaldo Lima
deixou dificilmente será precnchida e, durante muitos
anos, sua figura será lembrada, em preitos de gratidão
e à guisa de exemplo para as gerações de professores
que se sucederem. Presto, nesta oportunidade, minha
homenagem a um homem que construiu sua vida com

Resultado EconômicoMeses
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Gostaria de pedir a V. Ex" Sr. Presidente, que a
tramitação desse projeto seja agilizada, porque há uma
expectativa muito grande quanto à sua aprovação.

São inúmeros servidores do Ministério da Agricultura
que anseiam ver corrigidas essas injustiças. Espero. des
de já. que os nobres companheiros se sensibilizem com
esta causa, que permitirá reparar uma grave distorção
na administração pública brasileira.

Era o que tinha a dizer.

o SR. GIDEL DANTAS (PDC - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Sr'" Depu
tados, instalou-se domingo passado, em Fortaleza, a
Exposição Agropecúaria e Industrial do Nordeste.

Nos bons tempps, esse cvcnto ocupava lugar de desta
que no calendário empresarial e social do Ccará, atrain
do produtores e visitantes de todo Norte. Os defiles
e julgamentos impressionavam as pessoas e os técnicos
mais exigentes pela elevada qualificação dos animais
apresentados. O gado do Ceará estava entre os mais
selecionados do Brasil. Apesar do clima, dezcnas de
selecionadores produziam gado Holandês e Swiss de
alta qualidade, a ponto de seus animais conquistarem
prêmios em exposições especializadas do Sul do País.
Produtores do Norte e Nordeste vinham comprar em
Fortaleza, nessa mesma exposição, reprodutores daque
la raça européia e também das raças zebuínas.

A existência de crédito e de estímulo assegurava não
só a negociação de reprodutores de alta linhagem, como
de matrizcs e também máquinas e utensílios agrícolas.

Infelizmente, os bons tempos passaram para todos
especialmente para a agropecuária. O sistema finan
ceiro, depois de exaurir e empobrecer os produtos ru
rais, depois de arruiná-los e alienar grande parte de
seu patrimônio, constituído, muitas vezes, com lágrimas
e sacrifício, saiu de cena fechando suas carteiras de
financiamento rural. Agora os agropecuaristas são aten
didos nas carteiras jurídicas por frios advogados, e não
mais nas carteiras rurais por sorridentes e tratáveis ge
rentes.

Por essa razão. a Exposição Agropecuária e Industrial
do Ceará não vai ter grande significado para o empre
sariado rural da região. Não temos leilões, não temos
negócios, porque nem existem financiamentos, nem re
servas próprias de recursos de que possam os pecuaristas
se utilizar.

Se crédito aparecer, será a troco de juros extorsivos
e correção monetária vergonhasa e ilegal. Assinar con
tratos de financiamento, numa circusntãncia destas, é,
mais que falta de bom senso, suicídio. Mesmo assim,

os agropecuaristas estavam lá, com seus animais de eli
te, criados e selecionados sa6e Deus a custa de que
sacrifício. Movidos pelo amor à profissão, eles estavam
buscando, no convívio fraternal com seus irmaõs dc
trabalho, forças para continuar lutando e produzindo,
apesar de tudo. Incomprendidos, injustiçados, deseti
mulados, os produtores rurais estavam lá.

Essa fidelidade à sua vocação, essa força interior,
essa fibra e esse valor mereccm rcspeito, um grande
respeito. Desta tribuna, faço apelo aos produtores cea

.renses no sentido de que mantenham a fé no seu traba
lho honesto. Dias novos virão. Novas esperanças have
rão de surgir. E quando passar essa tresloucada fantasia
de lucros fáceis em aplicações financeiras. o País vai
descobrir que única saída está no trabalho e no investi
mento produtivo. Nessa hora, nossos empresários rurais
serão chamados para a reconstrução dos alicerces da
nossa economia, destruídos que foram pelo apetite insa
ciável de uma elite que buscou o lucro pelo lucro e
o dinheiro pelo dinheiro, pondo de lado os valores
mais altos que devem inspirar a construção de uma
sociedade justa, moralmente sadia e cconomicamente
estável.

Aos agropecuaristas do Ceará, transmito desta tribu
na meu abraço de solidariedade, de admiração e de
grande respeito.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" c Srs. Depu
tados, os jornais de todo o Brasil estampam, desde
domingo, como matérias pagas, um artiguete do jorna
lista Sebastião Nery, assacando calúnias injuriosas e
difamações contra o Governador Leonel Brizola, candi
d!lto do PDT à Presidência da República.
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A fúria caluniosa, a derramada de dinheiro nessas
propagandas pagas criminosas demonstram o pânico
das elites brasileiras eom o inexorável crescimento da
candidatura de Leonel Brizola, candidato sem rabo pre
so com as elites ou com os privilegiados. Nem o Código
Eleitoral, que não tolera uso de calúnia na propaganda
eleitoral, nem a Lei n' 7.773, que limita qualquer propa
ganda a um espaço de 1/8 de página, conseguem barrar
a ação criminosa dos que contrataram o SI. Nery.

O Sr. Nery é hoje um farrapo humano. Jornalista
brilhante na década de 60, quando pertencia ao Partido
Comunista, Sebastião Nery percorreu o itinerário dos
traidores e oportunistas, que se vendem por trinta di
nheiros.

Em 1982, eleito Deputado Federal graças ao prestígio
de Leonel Brizola, tentou usar o mandato para patro
cinar negociatas como escudo e se livrar do processo
pela prática de estelionato na venda ilegal e fraudulenta
de terrenos inexistentes.

De Juscelino Kubistschek a Delfim Netto, centenas
de políticos foram lesados pelo jornalista, dublê de pica
reta.

O Estado de S. Paulo denunciou as fa1caturas do jor
nalista Sebastião Nery em várias reportagens, provando
que o jornalista-picareta vendera terrenos que não pos
suía, até mesmo terrenos dentro do mar, obtendo vanta
gens ilícitas, em prejuízo da boa fé dos adquirentes.

Pior do que a venda de terrenos inexistentes, pior
do que a prática de estelionato, pior do que a associação
com bandidos é a venda de sua consciência e de seu
irrevogável talento a quem possa pagar mais.

Em 1986, os cariocas deram uma resposta ao picareta
Nery, derrotando-o fragorosamente nas eleições para
Deputado Federal. Com Brizola, o Sr. Nery teve 110
mil votos. Expulso do PDT por tentativa dc usar o
mandato para beneficiar-se pessoalmente, aliou-se ao
Sr. Sérgio Quintela e a Moreira Franco.

Apesar de gastar milhões de cruzeiros na Campanha,
foi derrotado e só obteve 3.300 votos.

De 110 mil para 3.300 votos.
O ódio impotente desse farrapo humano, desse jorna

lista de aluguel a Brizola não tem limites.
Vendeu-se agora ao SI. Collor de Mello, mas amanhã

passará para Afif Domingos ou Maluf, se o candidato
dos usineiros continuar caindo.

Qllem traiu o Partido Comunista, quem traiu Leonel
Brizola, que o elegeu amanhã trairá o SI. Collor de
Mello.

Jornalista de aluguel, que afirma não ter emprego
público. como Sf! emprego público fosse motivo de ver
gonha, o Sr. Nery vive de extorsão, de seu jornalismo
marrom.

Não é servidor público, mas também não é jornalista,
pois só escreve na Tribuna da Imprensa e nada recebe
daquele jornal.

Quem não tem emprego certo, quem nada recebe
como jornalista de que vive? Do calote, da extorsão,
do jornalismo marrom, da venda de espaço na sua colu
na, da promoção pessoal e chantagem.

Pobre diabo!
Jornalista de aluguel. profissional da extorsão e da

chantagem, esse farrapo humano decadente percorreu
toda a eseola de degradaçáo que leva o homem à sarjeta.
Da extrema esquerda à extrema degradação, da extre
ma esquerda à sarjeta. Eis o melancólico destino desse
outrora brilhante jornalista, que não hesita em afrontar
a cadeia, como boi de piranha das elites, em troca de
migalhas para pagar suas contas de hotel e restaurante.

Pobre diabo! Os que te conheceram no Partido Co
munista não podiam imaginar que a megalomania e
a fraqueza de seu caráter pudesse levá-lo ao suicídio
moral, ao funeral de sua dignidade. ao apoiar o Sr.
Collor de Mello e prestar-se ao sujo papel de caluniar
Leonel Brízola.

Como ocorreu em 1986, no dia 15, o povo brasileiro
vai responder ao jornalista Nery, enterrando-o na cova
rasa cm que ficará seu atual protetor, Sr. Collor dc
Mello.

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente e ilustres Parlamen
tares, parece incrível. Inobstante, não é.

O Governo Sarney, responsável pela convocação da
Assembléia Nacional Constituinte, ignora a Constitui
ção.
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o Chefe do Executivo, o mesmo homem público que
jurou, com a mão trêmula, obedecer c honrar a Lei
Maior, é o primeiro a dar pulso forte aos seus Ministros
para angustiar o povo, afrontando direitos assegurados
e, sendo assim. exigíveis.

Em todo o Brasil a ameaça é a mesma. E dirigida
contra os alvos preferidos dos prepotentes agarrados
aos tempos de exceção e inconformados com qualquer
possibilidade de contestação: os inativos e pensionistas.

A cantilena é sabida. O 13" salário não será pago
porque a Previdência não tem dinheiro. Não têm?

E quem não tem recurso paga tclcjornais a custos
impensáveis para anunciar uma Nova Previdência, tão
velha quanto a Nova República e tão desacreditada
quanto quem desgoverna o País?

E quem não pode saldar os compromissos vertentes
da Constituição podc deixar o dinheiro dos contribuin
tes à disposição dos bancos, sem retribuição alguma
e, logo em seguida, pagar juros escorchantes pelo mes
mo dinhciro?

Quem se diz atormentaclo por impossibilidade crônica
não pensa no ridículo de informar estar tudo certo.
tudo reorganizado, tudo navegando em águas tranqiii
las?

Qual é a verdade? Qual é o déficit da Previdência?
Onze? Doze? Oito? Um? Ou é supcrávit?

Não pagam o 1.30? E, por acaso, fiscalizam? Cobram?
Executam devedores impenitentes? Ou, como é públi
co, atiram pela janela patrimônio alheio, administram
com descaso e incompetência e não escondem o desejo
de ver o circo pegar fogo?

Impossível, porque o povo não é tolo, escurecer o
óbvio. O Governo quer a Previdência falida. Desacre
ditada. Liquidada. Faz partc de um jogo sujo. Muito
sujo. No naufrágio da Previdência engordam os serviços
particulares e os planos milagrosos de saúde e aposenta
doria, reajustáveis a critério de uma das partes, sem
a mínima proteção da mais fraca. Forçam o rodízio
dos atordoados cidadãos, cujos interesses são mandados
às favas cnquanto, nos gabinetes faustosos, os arques
tradores do nada fazem o festival da inconseqüência.
Pagar o 139 salarío não é favor. Não pagar é crime.
Quem tem dinheiro para sustentar os bancos e engordar
a economia invisível. não pode alegar falta de verba
para cumprir a Constituição. Se o Governo descumpre
a Lei Maior. não merece respeito.

E, de minha parte, não tem.

O SR. ASSIS CANUTO (PL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, clamo hoje pela urgente necessidade de se fazer
justiça aos trabalhadores de campo da Sucam - Supe
rintendência de Campanhas de Saúde Pública.

Esses servidores, que militam na área da Amazônia
Legal, dedicando-se ao combate das mais diversas mo
dalidades de cndemias e epidemias. arriscam-se não
só a contrair as moléstias em questão, como também.
invariavelmente, sofrem processo de intoxicação, de
corrente das substãncias de alta toxidade que manipu
lam e aplicam nos locais a serem desinfetados.

Tendo em vista as condições absolutamente pecu
liares em quc exercem sua relcvante, útil e patriótica
atividade, a saúde e a própria vida desses servidores,
por conseguinte, estão sob permanente risco, eis que
sua atividade profissional é exercida em condições in
questionavelmente insalubres.

Além de trabalharem em condições de notória insalu
bridade, os servidores da Sucam destacados para o tra
balho de campo dos programas de saúde pública o fazem
nas regiões mais inóspitas do País, entrando em contato
permanente com o mosquito que transmite o impalu
dismo e com o DDT, substância altamente tóxica e
que em nosso País já matou milhares de pessoas.

Há de se considerar o quanto é penosa a atividade
do servidor que sai para o campo. Além de carregar,
diariamente, um equipamento que pesa em torno de
15 a 20 quilos, transportando-o sobre os ombros, ainda
tem que enfrentar a hostilidade do pessoal, que não
tendo conhecimento da importãncia desse serviço, im
prescindível à satíde daquelas regiões. recebe-os de for
ma pouco hospitaleira. Sem contar as dificuldades de
transporte e as prolongadas ausências do ambiente fami
liar.

Dessa forma, é necessário que possibilitemos os re
quisitos de aposentadoria para os servidores da Sucam
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que precisam de 30 ou 33 anos de efetivo serviço para
que possam aposentar-se. enquanto colegas seus de ou
tras profissões há muito já se vêm aposentando com
25 anos de trabalho.

Trata-se de uma grave injustiça social, que não pode
perdurar, que precisa ser urgentemente corrigida, por
que, se os servidores da Sucam exercem, de fato, o
seu trabalho em condições flagrantemente adversas,
com risco permanente de vida, incumbe a nós, Parla
mentares, lutar para que essa classe tenha direito a
uma aposentadoria diferenciada.

Voltarei ao assunto.

O SR. CARLOS BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, há poucos dias transcorreu o quadragésimo
sétimo aniversário da Legião Brasileira de Assistência,
data que não poderia deixar de registrar na Tribuna
desta Casa, já que representa um marco na seqüência
da luta em busca de melhores condições de vida.

Criada em 28 de agosto de 1942 pela Sr' Darcy Vargas,
a LBA foi inicialmente incumbida de dar apoio social
ãs famílias dos soldados qu" participaram da Segunda
Guerra Mundial, nos Campos da Itália. Há quase meio
século, então, nascia no Brasil o primeiro movimento
organizado de Assistência Social.

Hoje, 47 anos depois, uma outra realidade nos é
mostrada. Ao longo do tempo, a LBA permaneceu
fiel ao espírito que a criou, mas a partir dos últimos
anos apresentou extraordinário crescimento, expandin
do-se, ampliando todos os seus programas, implantando
outros, modernizando-se. Deparamo-nos agora, ao fa
lar e exaltar o seu aniversário, com um encontro entre
o passado e o presente, garantindo à instituição um
futuro promissor. A fundação da LBA sinalizou, igual
mente, a primeira estadualização dos serviços sociais
em nosso País, já que, em 1942, quando do esforço
de guerra empreendido, em cada Estado, a dirigente
era a esposa do Governador, ou do Interventor Federal.
A LBA cresceu, através dos tempos, até que, no Go
verno Sarney, progrediu ainda mais significativamente.
Devemos reconhecer, por dever de justiça, o seu desen
volvimento. O atendimento global passou de 4 milhões
de pessoas carentes, em 1985, para um total de 14 mi
lhões, números de 1988. Surgiram novos programas,
que se somaram aos já existentes. A Legião procurou
e conseguiu expandir sua rede de creches de 920 mil
para 2 milhões e 50 mil criaIfças, implantou o programa
de microempresa social, instalando 67 mil dessas unida
des que proporcionaram trabalhos a cerca de 300 mil
pessoas que tinham habilitaçáo profissional, mas não
encontravam meios de executá-Ia. Na área do Registro
Civil, ~oi legalizado o assentamento, nos respectivos
Cartórios da jurisdição, de 5 milhões e 980 mil brasi
leiros que não possuíam sequer uma certidão de nasci
mento, nos últimos quatro anos, e esse dado é impres
sionante. Também passou a forneccr complementação
alimentar a I milhão e 900 mil mães carentes e crianças,
de forma mensal e sistemática. Espalharam-se as ações
de saúde, intensificou-se a vacinação, ampliando-se
principalmente o número de convênios com prefeituras,
associações comunitãrias, entidades beneficentes, mui
tas desta~ especializadas na reabilitação de crianças e
jovens excepcionais que chegaram a 25 mil em todo
o País.

Isso foi obtido com a modernização dos serviços es
senciais, trazendo em seu bojo a descentralização c a
municipalização de programas diversificados. Caso con
trário, sem os convênios. sem as parcerias a LBA não
poderia ter multiplicado as suas ações e atendimentos
num razoável espaço-tempo, como o que vem de 1985
até hoje. Em seus 47 anos de existência, pode também
orgulhar-se de possuir corpo de voluntariado brasileiro:
são 150 mil voluntários e voluntárias integrados em seus
programas, em seus projetos e em seus serviços e ações.

Tudo isso, Senhor Presidente: Senhores Deputados,
revela uma ace·ntuada presença da LBA no País, de
forma descentralizada, comunitária, altamente especia
lizada no campo do desenvolvimento social.

O Brasil muito deve à LBA no apoio que empresta
às populações carentes de nossa terra, sem o qual prova
velmente milhares de pessoas não teriam conseguido
as condições mínimas de sobrevivência. Ao festejar a
data, que assinala o aniversário de uma instituição idô
nea, devemos destacar, sobretudo, o que representou
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e representa a mesma para o desenvolvimento social,
pois os desafios postos não cessam e diuturnamente
se redimensionam, assumindo contornos cada vez maio
res, que reclamam sohlçóes mais firmes, mais criativas.
mais prontas, mais eficazes. E isso a LBA, sob" o coman
do do Dr. Irapuan Cavalcante de Lyra rcaliza empenha
damente, dando lugar a uma gestão muito dinâmica,
concretizada proficientemente e fazendo com que os
objetivos traçados sejam alcançados com muito êxito.
A ele, portanto, os nossos parabéns, extensivos a todos
quantos integram os quadros da prestigiosa institução.

o SR, NEY LOPES (PFL - RN. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, um dos problemas de
maior profundidade na economia agrícola do País, no
momento, é a implantação e prosseguimento dos proje
tos na área de irrigação. Sahe-se que o setor primário
não cresce se lhe é negada a infra-estrutura de energia,
estradas, educação, enfim os meios indispensáveis ao
seu desenvolvimento pleno. Nesse contexto, a energia
elétrica é um fator preponderante. Sem ela, na maioria
dos casos, não prosperam os programas de irrigação
rural.

Nos Estados Unidos, os programas desenvÇllvimen
tistas do Arizona tiveram notável impulso, a partir do
instante em que o governo resolveu investir, a fundo
perdido, nas linhas de alta tensão, permitindo que a
unidade agrícola tivesse a possibilidade de proceder à
sangria na rede elétrica e, assim, energizar-sc. Logica
mente ficou mais fácil para o agricultor eletrificar a
sua propriedade, dispondo da alta tensão sem necessi
dade de vultosos investimentos. E aí se verificou o binô
mio Governo/iniciativa privada, em benefício do inte
resse da sociedade.

Sr. Presidente, a energia elétrica é, sob todos os títu
los, o insumo fundamental para os projetos de irrigação
rural. Sem ela há o inevitável comprometimento nega
tivo da empreitada projetada.

Aí se situa o principal problema: o preço da tarifa
da energia rural no Brasil.

Posso testemunhar vários casos de propriedades ru
rais no Rio Grande do Norte que, à custa de esforços
dos seus titulares, conseguiram montar projetos de irri
gação. Entretanto, o maior entrave é o preço da tarifa
de energia rural: está em nível exorbitante, irreal, im
possível de agregar qualquer tipo de estímulo ao esforço
do homem do campo. Esse é um problema sério, que
precisa ser enfrentado com realismo e urgência. Do
contrário, nada haverá eficaz e duradouro, em termos
de avanço, na agricultura norte-rio-grandense, nordes
tina e brasilcira.

Sr. Presidente, fica o apelo ao Sr. Ministro das Minas
e Energia, especialmente ao DNAE (Departamento
Nacional de Energia), no sentido de que sejam iniciados
estudos imediatos. visando alterar os parãmetros atuais
de cobrança da tarifa de energia elétrica rural no Brasil
e, sobretudo, no Nordeste. A matéria é complexa, po
rém não pode continuar à deriva, como neste momento
O agricultor, em muitos casos, está sendo cobrando
por estimativa, quando, por razões locais, não usou
sequer um kilowatt-hora de energia. Adotar-se essa prá
tica é inviabilizar a agricultura brasileira, o que, em
verdade, não é a intenção de quem atua no setor energé
tico nacional.

A sugestão mais concreta é a constituição de um gru
po de trabalho de revisão das tarifas de energia rural
no País. Esse trabalho contará com o apoio deste Parla
mento e das comissões especializadas. de forma que
o nosso agricultor disponha da energia elétrica para
os programas de irrigação e possa pagar a tarifa cobrada.
Somente assim o País crescerã e se desenvolverá, com
a área rural acompanhado seu crescimento e desenvol
vimento.

Era o que tinha a dizer.

o SR, ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, Sr"' e Srs.
Deputados, acompanhamos com nossas propostas, atra
vés de audiências públicas, desde as Subcomissões,
apreciando e discutindo, os assuntos de ordem educa
cional, social, ambiental. econômica e cultural. a fim
de elaborar uma Constituição para o País, capaz de
instituir um Estado democrático, destinado a assegurar
o exercício dos direitos individuais e sociais, eliminando
as controvérsias, sem ódio, nem revanchismo, mas na
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harmonia social, sob a proteção de Deus, promulgando
a Carta Magna da República Federativa do Brasil.

O comportamento do Legislativo federal deve refle
tir-se nas Assembléias Legislativas estaduais, as quais
estão autorizadas a compatibilizar, nos princípios gené
ricos da Lei Maior, a sua organicidade. respcitando
os critérios regionllis que exigem adaptação à sua reali
dade. Há sobre a Mesa requerimento, solicitando sejam
constituídas comissões externas para representarem a
Cãmara dos Deputados nas Assembléias estaduais,
mormente nas solenidades de promulgação das respec
tivas Constituições, as quais terão o seu prazo exaurido
no dia 5 de outubro.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o requerimento
em apreço é oportuno, necessário e justo. É um ato
de reconhecimento, apoio e honra ao trabalho exte
nuante dos Constituintes estaduais.

o SR. PAULO ZARZUR (PMbB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, a Mensagem n' 497/89 do Poder Executivo, foi
transformada, nesta Casa, no Projeto de Lei n" 3.531,
que dispõe sobre a criação da Carreira de Delegado
de Polícia Federal e regulamenta a remuneração dos
cargos da carreira Policial Federal estrutura e comple
menta o Decreto-Lei n' 2.251. de 26 de fevereiro de
1985, assinado pelo ex-Presidente João Baptista de Fi
gueiredo, em aditamento ao Decreto-Lei n' 1.714, de
21 de novembro de 1979.

O projeto, atualmente em tramitação nesta Casa,
resulta de proposta do Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal, Romeu Tuma, inspirada no ar!. 135
da Constituição.

Reconhecendo que as carreiras assinaladas naquele
mandamento constitucional não apresentam similitude,
diversas as funções do Ministério Público, da Magistra
tura, da Advocacia Geral da União e .da Defensoria
Pública, procura-se aplicar ao caso o princípio assegu
rado no § 1" do art. 39, para efeito de vencimentos.
apesar de inexistir similitude de atribuições.

Diante disso, prevê o projeto a elevação dos venci
mentos dos delegados de Polícia Federal ao nível das'
carreiras citadas, observadas a hierarquia que todas de
vem guardar com relação ao JudicÜírio.

Dispõe a proposição que a aplicação desse direito
terá contenção temporária, exercido na medida em que
os vencimentos dos Ministros de Estado recebam au
mentos reais, procedendo-se ao escalonamento das ca
tegorias inferiores, conservada a hierarquia de venci
mentos compatíveis com a hierarquia funcional.

.o sistema para a categoria compor-se-á, exclusiva
mente, de vencimentos e da representaçáo mensal, res
salvadas as gratificações adicionais por tempo de serviço
e exercício cm determinadas zonas ou locais.

Trata-se de uma proposição justa e oportuna, mere
cendo ser incluída, com urgência, na Ordem do Dia,
para aprovação pelo Plenário.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados.

o SR. DASO COIMBRA (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados,
é extremamente difícil a situação dos pequenos comer
ciantes de gêneros alimentícios, como os feirantes e
quitandeiros, vistos que não dispõem eles de recursos
para aquisição de veículos para transporte das merca
dorias que comerciam.

Essa situação deve-se, fundamentalmentc, ao eleva
do preço dos veículos fabricados no País.

Por essa razão, atendendo ao que reputamos justa
reivindicação desses profissionais, elaboramos projeto
de lei concedendo-lhes na aquisição de veículo, isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

A proposição estabelece que somente poderão adqui
rir veículo com a isenção os pequenos comerciantes
que comprovarem sua condição profissional junto ao
setor competente do Ministério da Fazenda e que não
possuam outro veículo.

A medida, além de não configurar nenhuma inova
ção, visto que tem sido concedida isenção do IPI aos
motoristas de praça. permitirá que os feirantes e quitan
deiros continuem a exercer suas atividades, servindo,
assim. à coletividade.

Solicitamos, destarte, a nossOs dignos Pares. apoio
à propositura.
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o SR. DIONÍSIO HAGE (PRN - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr"e Srs. Depu
tados. volto à tribuna desta Casa do Congresso Nacional
para trazer ao conhecimento de meus pares um fato
auspicioso nas letras nacionais. qual seja o lançamento
de mais uma edição da obra "Escolas da Comunidade".
de autoria do ProL Felipe Tiago Gomes. Superinten
dente dessa benemérita instituição educativa do Pais.

A obra "Escolas da Comunidade" é prefaciada em
sua 6' edição pela escritora da Académia Brasileira de
Letras. Raquel de Queiroz.

O orador que lhes fala cometeria um pecado mortal
literário se não trouxesse à meditação estas expressões
de Raquel de Queiroz no prefácio citado:

"Acham as pessoas de bom senso que são elas
as molas do mundo; que triste da Humanidade
se não tivesse a governá-Ia a moderação, o equilí
brio dos sensatos e perdão! - a sua mediocridade."

Entretanto. a experiência ensina o contrário: são an
tes os loucos. os fantasistas. os sonhadores que fazem
o mundo andar para frente. Se ao primeiro macaco
não lhe desse uma coisa e não resolvesse caminhar pelo
chão. erguido nos dois pés. talvez ainda vivêssemos
trepados nas árvores. E depois, se os outros doidos

-Aristóteles e Galileu. Copérnico e Colombo. Gutem
berg e Stephenson. Santos Dumont. Pasteur. EU. Edi
son, Marconi e tantos outros não se houvessem entregue
cegamente. cada um a seu ramo especial de loucura.
que civilização teríamos'?

E complementa a nottível prefaciadora: (1 bom senso
é ótimo. mas para conservar; os doidos criam. O bom
senso quer a estabilidade. a segurança. e o progresso
se faz aos saltos, é o contrário da estabilidade.

Eis a beleza de pligina que estou trazendo ao conheci
mento desta Casa.

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. parafraseando
o que foi dito. afirmaria que o autor da obra. ProL
Felipe Tiago Gomes. está incluído entre e"es loucos
maravilhosos. que fizeram o progresso do Mundo. por
que como estudante secundário em Recife. selU maiores
possibilidades econômicas. apreciava em lêitura um li
vro de John Gunter. quando se deparou. em um trecho.
com a experiência realizada por Haya de La Torre.
no combate pela alfabetização dos índios peruanos.

Daí, surgiu a idéia para criação da Campanha do
Ginásio Pobre. que foi o núcleo inicial da Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade.

Até os dias de hoje. relata o trabalho que ora analisa
mos.houve uma seqüência de atos hen5icos. anônimos.
de coragem. de combate à burocracia. de antigas leis
orgânicas do ensino secundário. lutas muitas vezes em
preendidas sem um vintém no bolso, sem os clássicos
chás-de-cadeira nas ante-salas dos Ministérios.

Mas a vitória está à vista de todos. Sr. Presidente.
Sr'; e Srs. Deputados. A Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade está funcionando em 945 municípios
do País, com 433.775 alunos. e certamente é uma das
maiores campanhas nas lutas educacionais.

Receba. ProL Felipe Tiago Gomes. Superintendente
da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.
meus parabéns e Os de todos os meus pares. associados
ao nosso louvor pelo grandioso trabalho que realiza
em favor da educação brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronun
cia o se~uinte d.iscurso.) - Sr. Presidcnte. Srs: Deputa
dos. eXiste hOJe. uma grande preocupação quanto à
regulamentação do art. 20 da Constituição Federal. que
trata da compensação financcira ao Distrito Federal.
Estados e Municípios pelo resultado da exploração de
petróleo ou gás natural. e de recursos hídricos para
fins de geração de energia.

Tivemos recentemente o Encontro dos Municípios
Hidroenergéticos. realizado em 3-5-89. na cidade de
Itumbiara. evento significativo. para tratar principal
~en~e daquela m.a~é~·ia.que se constitui da maior impor
tancm para munlClplOS do meu Estado. entre os quais
destaco os de Corumbaiba. Itumbiara. Cachoeira Dou
rada. São Simão, ltaj', e ltarumã.

Na verdade, o que se pretende é um equilíbrio entre
as arcas alagadas e a geradora nos municípios onde
se localizam as hidrelétricas. e isso não tem sido contcrn-
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piado, na dimensão desejada. nos projetos até agora
aprescntados.

Nada mais j'J'to. Sr. Presidente - e volto a reiterar
nessa linha - do que o pleito defendido por vários
municípios que. paradoxalmente. embora produzindo
riquezas com a geração de. eletricidade. tiveram suas
áreas agricultlÍveis reduzidas e cessadas suas atividades
produtivas. ficando mais pobres. sem um gesto sequer
de grandeza das empresas que exploram seus recursos
hídricos.

Quando se discute agora nesta Casa o Projeto de
Lei n" 45/89, do Senador Ronan Tito - aprovado no
Senado -. talvez fosse oportuno conjugar as idéias
daquele ilustre parlamentar com as externadas nos di
versos projetos que correm nesta Câmara sobre o mes
mo assunto.

É o apelo que gostaria de fazer.

o SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados.
todos os grandes jornais do País - e agora. também.
os jornais regionais - começam a estampar, nos últimos
dias, uma enxurrada de matérias pagas, de natureza
eleitoral e de conteúdo calunioso contra o candidato
do PDT à Presidência da República. o Governador Leo
nel Blizola.

Milhôes de cruzados no,Vos foram derramados nesta
sórdida campanha caluniosa. para comprar espaço em
todos os jornais do Brasil.

O crescimento da candidatura do Governador Brízola
foi o sinal de alarme para o início desta "guerra suja".
que ameaça transformar o debate eleitoral numa esca
lada de crimes eleitorais, praticados pelos meios de co
municação.

Nós do PDT já esperávamos esta guerra suja, pois
as elites brasileiras não se conformam com a iminente
vitória de Leonel Blizola em 15 de novembro.

A queda vertiginosa do candidato das elites. o csva
ziamento da candidatura Collor de Mello levou ao pâni
co as classes dirigentes do País, que temem a eleição
de um político sem compromissos com os privilegiados.
sem subserviência às elites que colonizam o Brasil.

Essa guerra suja apenas começou.
Nem o Código Eleitoral. que veda a propaganda calu

niosa e pune a propaganda proibida, nem a Lei n' 7.773.
que o Congresso Nacional aprovou para regulamentar
as decisões presidenciais de 15 de novembro consegui
ram impedir a ação destes criminosos eleitorais.

O PDT. desde o início do ano, vem lutando ,junto
ao Tribunal Supelior Eleitoral. com o objetivo de impe
dir não só o abuso do poder econômico, como também
para assegurar a normalidade do processo eleitoral.

Sabíamos que as elites brasileiras, sócias menores
no processo de espoliação do povo brasileiro. iriam
gastar milhões de dólares para impedir a eleição de
um candidato coerente, comprometido com os interes
ses da maioria do povo brasileiro.

Sabíamos que não seria fácil vencer os privilégios
dos encastelados no poder, dos beneficiários deste mo
delo econômico colonialista. que confisca salários e en
gorda o capital parasitário. que especula no sistema
financedro.

Apesar disso, não imagin:lvamos que a autifícia desses
criminosos chegasse ao ponto de desrespeitar a pr6pria
Justiça Eleitoral. de praticar crimes eleitorais e. auda
ciosamente, reincidir no crime, pela grande impr,ema
do País.

A qWoID aproveitam estes? Quem são os mandantes
que contrataram esse jornalista de aluguel e pagaram
a aplicação de matérias em todos os jornais do Brasil?

A certeza da impunidade é o grande estímulo para
a criminalidadc.

Essa nova modalidade de crime, a crimi!1Rlidade elei
toral. cresce na medida em que seus autores não silo
punidos e em que cresce a candidatura de Leouel Bri
201a.

A candidatura do filhote da ditadura, do bem-amado
das elites. está em acelerado declínio.
, Qualquer risco é pequeno; vale afrontar a lei e a

Justiça Eleitoral para tentar impedir a vitória inexorável
do Governador LeoneJ Brizola.

Sr. Presidenre, Srs. Deputados, nosso partido ingres
sou no TSE com representação pedindo- a instauração
de inquérito judicial para apurar essa escalada de crimes
eleitorais.
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Temos muito receio de que esta guerra suja seja o
prenúncio de uma ampla operação. que visa a ifnpedir
a normalidade das eleições. a lisura de seus resultad(.s
ou. quem sabe, a possc do eleito. se estc não for o
candidato das elites.

Pedimos audiência ao Presidente do TSE. para mani
festar-lhe nossa preocupação e a esperança de que o
Judiciário caíba esses crimes, assegurando, a norma
lidade da campanha eleitoral. das eleições e em seguida.
a posse do eleito.

Na história do Brasil não será novidade se as elites
se insurgirem contra os resultados eleitorais.

Em 1950, tentou-se impedir a eleição e a posse de
Getúlio y'argas. Em 1955, para assegurar a posse de
Juscelino, foi necessário um movimento militar, o 11
de novembro.

Em 1964. as elites conspiraram e derrubaram um
Presidente legítimo, para impedir as reformas de base.

Essa guerra suja, mais do que uma agressão à honra
do Governador BrilOla, é uma clara ameaça ao processo
eleitoral e às eleições de 15 de novembro.

Está na hora de esta Casa se unir, para impedir que
o debate eleitoral descambe para o pantanoso caminho
das calúnias, das acusações infundadas. que, em última
instância. põem em risco a legitimidade das eleições
e podem servir de pretexto. amanhã, para tentativa
de violação da legalidade democrática.

São essas preocupações que me trazem à tribuna.
A resposta ao jornalista de aluguel, que escreveu

callínÍas contra o Governador BrizoJa. scrá dada na
Justiça. Da mesma formu, perante a Justiça Eleitoral
irão responder os mandantes dos crimcs eleitorais.

Estamos certos de que a Justiça pode tardar. mas
não irá faltar. pois de sua firme e enérgica atua,;ão
depen de a normalidade das eleiçôes e as próprias in51i
tuições democráticas.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Passa-Ee ao

*c12 V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra a SI" Moema São Thiago.

A SRA.MOEMA SÃO THIAGO (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr" e Srs. Deputados,
acabo de receber em meu gabinete. encaminhados pelu
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil- Anabb, cópia de dois documentos que COI)';;

dera de extrema gravidade à soberania naciona1.
Trata-se. o primeiro. de um memorando interno do

Banco Mundial que descreve as condições daquele esta
belecimento para que o Brasil seja objeto de um em
préstimo de US$ 500 milhões. "desde que ajuste o Setor
Financeiro Nacional ao seu pretendido modelo".

Esse empréstimo, na verdade, será o trampolim para
uma sélie de futuras operações no setor financeiro, e
um segundo empréstimo proposto pelo Brasil ao Banco
Mundial se basearia nas reformas atingidas por este
primeiro.

Sr. Presidente, durante este meu mandato na Câmara
dos Deputados, tenho acompanhado ações governa
mentais isoladas e desintegradas de qualquer consulta
ao Congresso Nacional que atingem diretamente a sobe
ran;a nacional. Falo da enorme dívida externa brasileira
e das condições que o Governo aceita para renegocüi-Ia.

Mas este é um tema que convive com todos nós.
Sei que os Srs. Deputados o acompanham com inte

resse.
O caso do empréstimo do Banco Mundial é dif"rente!

Tudo está contécendo em gabinetes e. ninguém toma
conhecimento das condições impostas pelo Banco e
aC!3ltas pelo Governo brasileiro.

Impre-ssiona lllais Ograu de interferência, não apcngr~

de monitoração ou acompanhamemo. mas de àireç'to
mesma do Sistema Financeiro Brasileiro, que passaria
a ser ditado por instituição estrangeira. caso seja iorma~

lizado e"e empréstimo.
Sabemos todos. Srs. Deputado"" que () Brasil pred,"

urgentemente de recursos. que o Estado bra~i1eiro e~;tâ

falido, que grassam a fome e a miséria no País, que
não há novos investimentos e o Brasil não cresce. -

Crises já tivemos, e muitas. E sempre. encontramos
salda.Vivemos hoje um momento de espc:rança. ]E a
crise atual é fruto natural desse momento de transição
poJ[tica.Mns agora, Senhores, negodar a soberania na~
cional por um punhado de dólares é qualquer coisa
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de abominável! Principalmente ao apagar das luzes de
um Governo indeciso e inerte!

A aceitação das condições impostas pelo Banco Muu
dial implicará abdicação da soberania nacional e até
levará à desnacionalização progressiva da economia e
se constituirá em flagrante colisão aos princípios consti
tucionais.

Fizemos uma Constituição que estabelece um conjun
to de regras e princípios que, cumpridos, impossibilitam
o cumprimento dessas extravagantes e absurdas exigên
cias.

E assim fizemos porque queremos um Brasil para
brasileiros!

O segundo documento a que me refiro é uma nota
pública do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil que denuncia à Nação e às autoridades do
País os gravíssimos danos à dignidade e soberania nacio
nais, caso sejam aceitas as condições impostas pelo Ban
co Mundial para a concessão desse empréstimo.

Considera aquele egrégio Conselho que esta é mais
uma das sucessivas armadilhas que se arquitetam contra
o nosso País, quando, cspccialmente, subordina o Siste
ma Financciro aos interesses de investidores interna
cionais, esfacela ou privatiza as instituições financeiras
oficiais, liquida o sistema financeiro habitacional autô
nomo, nega proteção às micro e pequenas empresas
e extingue o crédito rural.

SI. Presidchte, não é à-toa que estamos assistindo
a nma abominável investida do SI. Ministro da Fazenda
sobre a sua própria Casa - o Banco do Brasil.

Não bastasse sufocar essa histórica instituição, a pon
to de levá-Ia ao menor resultado semestral de sua exis
tência, investe agora contra a Justiça do Trabalho por
que concedeu aos empregados do Banco uma simples
reposição inflacionária.

Ora, Srs. Deputados, se a economia está toda inde
xada, as receitas e as dcspesas de nma empresa quando
não há ganhos reais - como é o caso do Banco do
Brasil, simplesmente acompanham a inflação.

Se o Banco do Brasil, conforme alardeiam seus admi
nistradores e a própria' Ministra do Trabalho, não está
em condições de pagar a seus empregados a simples
correção monetária de seus salários, é porque suas recei
tas não foram compensadas com esses mesmos índices
inflacionários.

Isto é muito óbvio para se compreender. Não é pre
ciso ser emérito economista para saber que há nma
compensação entre as receitas e as despesas de uma
empresa, quando os salários que paga e a aplicação
de seus capitais são corrigidos com o mesmo índice.

O que não $e conta à Nação é o visceral contingen
ciamcnto que o Plano Verão - ou o arroz com feijão
-do Sr. Maílson da Nóbrega impôs ao Banco do Brasil,
causando-lhe enormes prejuízos, especialmente na Ca
derneta de poupança Rural.

Afinal, só o Banco do Brasil tem esse tipo de pou
pança. Acredito que, se os bancos privados também
possuíssem esse tipo de produtos, as coisas nao teriam
acontecido como aconteceram.

SI. Presidente, esse esvaziamento do Banco do Brasil,
o desprestígio dos demais bancos oficiais e a abertura
de espaços para os bancos privados, especialmente para
os estrangeiros, é uma comprovação transparente de
que as exigências ,do Banco Mundial estão sendo cum
pridas fielmente. As custas da Soberania Nacional! Esta
minha denúncia é para convocar os meus pares neste
Congresso Nacional, a fim de nos unirmos em tomo
de algo que transcende as nossas filosofias ou credos
pessoais.

Está em jogo a Sobcrania do Brasil! E este Congresso
Nacionâl é responsável pela Slla preservação.

Ouço meu companheiro Deputa<:lo Virgildásio de Se
nna, da Bahia.

o Sr. Virgildásio de Senna - Nobre Deputada Moe
ma São Thiago, quero assinalar a importância da comu
nicação e do discurso de V. Ex' nesta tarde. Duas abor
dagens são feitas sobre o mesmo tema. Uma delas refe
re-se a uma questão que diz respeito inclusive ao futuro
da Nação, à sua soberania, e a um fato bastante curioso:
enquanto organismos internacionais relutam em conce
der empréstimos ao Brasil, o Banco Mundial, com uma
pressurosidade imensa, pretende emprestar-lhe, na
maior rapidez possível, 500 milhões de dólares. Deseja
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essa instituição que o Brasil faça, tão rápido quanto
possível, uma reforma financeira que possibilitará aos
bancos internacionais assumir o controle financeiro des
ta Nação.

O documento a que V. Ex' se refere é uma tradução
da minuta das proposições apresentadas pelo Banco
Mundial, como caminho para reforma financeira brasi
leira, se o País aceitar esse empréstimo que lhe é empur
rado goela abaixo, liquidará seu sistema oficial de crédi
to. Se um dia, por desgraça nossa, esse acordo for cele
brado, o Banco do Brasil, instituição bicentenária, com
extraordinários serviços prestados à nossa gente, cuja
história confunde-se com a História do nosso País, será
o mais atingido. Pois é essa instituição que o Banco
Mundial quer liquidar. Não bastasse o período autori
tário que fez a participação do Banco do Brasil nas
operações financeiras do País baixar de 35% para 6,7%,
vem agora, o Banco Mundial, ao som dessa marcha
fúnebre que é o final do Governo Sarney, tentar liqui
dar, repito, de forma definitiva, uma instituição que,
por força do seu pessoal, conseguiu, a duras penas,
melhorar sua posição e voltar a crescer. O outro aspecto
não menos importante do seu discurso diz respeito ao
conflito de poderes que o Executivo, através do SI.
Sarney, quer instalar neste País. Pois, onde é que existe
o estado de direito democrático em que as julgados
dos tribunais não são respeitados?

Os recursos estão prcvistos em lei. Mas é incom
preensível e inaceitável, num estado de direito democrá
tico, que as decisões dos Tribunais, por mais que desa
gradem, não sejam respeitadas. E todos esses fatos
acontecem, nobre Deputada Moema São Thiago, no
começo desta semana, quando há um clima de exacer
bação em todo o sistema financeiro nacional. Hoje,
o black e as negociações no mercado paralelo do dólar
disparam. A Nação está inquieta, e o Banco Mundial
ainda pretende, com uma proposta indecorosa, destruir
o sistema financeiro nacional. Há também a palavra
do Presidente da República - que é o guardião da
Constituição e jurou cumpri-Ia - a respeito do assunto.
Parabenizo V. Ex' por trazer a esta Casa denúncia da
mais alta importãncia.

A SRA. MOEMA SÃO THIAGO - Muito obrigada,
nobre Deputado Virgildásio de Senna.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Augusto Car
valho, do PCB.

O Sr. Augusto Carvalho - Nobre Deputada Moema
São Thiago, fico satisfeito ao saber que V. Ex' e outros
Parlamentares da Social Democracia Brasileira estão
acompanhando, com a atenção e o patriotismo que a
situação requer,essa gravc denúncia formulada pela As
sociação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil
relativa à investida de banqueiros internacionais, encas
telados em organismos da natureza do Banco Mundial,
contra a sobcrania nacional naqnilo que ela ainda tem,
hoje, de baluarte no sistema financeiro - as instituições
de crédito oficial, como o Banco do Brasil.

Tive acesso a esse documento e o li com atenção.
Mas queria acrescentar um detalhe à sua denúncia: toda
essa conspiração, toda cssa prcssão, toda essa negociata
tem sido arranjada em praças internacionais, com a
complacência das autoridades do primeiro escalão do
Governo, especialmente do SI. Maílson da Nóbrega,
persona non grata, não apenas para o funcionalismo
do Banco do Brasil, mas para todo o povo brasileiro.
Apesar de o dinheiro ainda não haver chegado aos co
fres dos banqueiros privados, principais beneficiários
desse pacote.bilionário a ser injetado no sistema finan
ceiro nacional, as medidas sugeridas no relatório do
Banco Mundial estão sendo adotadas uma a uma. E
diríamos mais: apesar de o art. 192 da Constituição
Federal ainda não ter sido regulamentado, gota a gota,
via decisões do Banco Central e resoluções do Conselho
Monetário Nacional, à revclia do Congresso Nacional,
sem a audiência do Poder Legislativo, uma reforma
bancária vem sendo implantada, especialmente permi
tindo a penetração crescente do capital estrangeiro no
~istema financeiro nacional. Hoje, através da criação
dos bancos múltiplos, os tentáculos dos bancos interna
cionais se fazcm prcscntes em nosso sistcma financeiro.
Denúncia a esse respeito foi publicada em longa matéria
no Jornal do Brasil do último fim de semana, dando
conta de que bancos de grande porte, credores do Bra
sil, especialmente americanos e japoneses, estão-se con-
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sorciando com figurões e autoridades da Nova Repú
blica que fizeram praça no País na época do Plano Cru
zado, como o SI. Fernão Bracher, e ao deixarem seus
postos caem nos braços da banca internacional para
arrasarem de vez a economia nacional. Quero fazer
um comentário sobre outro aspecto de seu pronuncia
mento para acrescentar algumas observações. Ainda
ontem, falava a respeito da situação absurda, quase
surrealista, criada, em nosso País diante de uma decisão
do Tribunal Supérior do Trabalho, numa afirmação dc
sua soberania e independência. ao analisar reivindica
ção do fumcionalismo do Banco do Brasil, que serena
mente aguardou o pronunciamento da Justiça sem re
correr à greve, que, se tivesse ocorrido, seria novamente
caracterizada como desestabilizadora da democracia,
como tendo sido motivada por interesses ideológicos
e partidários de grupos que se ocultam por trás das
legítimas reivindicações daqueles bancários. Nobre De
putada. os funcionãrios do Banco do Brasil aguardaram
o pronunciamento da Justiça, que se fez dando-lhes
ganho de causa ao determinar a concessão da reposição
salarial que havia sido confiscada. No entanto, após
o verdadeiro terremoto provocado pela decisão do Tri
bunal Superior do Trabalho, vimos ontem. estarrecidos,
o Presidente daquela Corte anunciar que o Tribunal
foi generoso no reconhecimento do índice pleitado pelos
funcionãrios - e já estamos bastante preocupados com
os desdobramentos dessa declaração. Receamos que
a pressão do Palácio do Planalto sobre o Tribunal seja
capaz de reverter a decisão histórica que os trabalha
dores brasileiros aguardavam da mais alta Corte traba
lhista do País. Esperamos que, apesar da de.claração
desastrada e desmoralizadora para a própria instituição
feita pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
os demais Ministros honrem o cargo que ocupam e
não permitam que esse Poder soberano venha a ser
maculado por influência indevida e indecorosa exercida
pelo Poder Executivo.

A SRA. MOEMA SÃO THIAGO - Muito obrigada
a V. Ex'.

Sr. Presidente, dou por encerrado meu pronuncia
mento.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao Deputado João de Deus Antunes.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St" e
Srs Deputados, numerosas evidências comprovam o
péssimo estado em que se encontra hoje o País. Um
conjunto infindável de problcmas atormenta o dia-a-dia
dos brasileiros. Todavia, um fenômeno em especial,
na medida em que representa, até certo ponto, O extra
vasamento e a exacerbação do comportamento social,
diante de tantas iniqüidade c distorções, vem tirando
a tranqüilidade de um mÍmero cada vez maior de pes
soas. Chegou-se, sem dúvida, a um ponto extremo.
Trata-se do avanço da criminalidade.

Assaltos, estupros, assassinatos, seqüestros são prati
cados com tanta constância e impunidade que muitos
casos, até extremamente graves e dramáticos, passam
despercebidos pela opinião pública. Diante da sucessão
de crimes cometidos todos os dias, em todos os recantos
do Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos,
sequer se consegue reter na memória popular, como
há pouco anos, os casos mais rumorosos. Atnalmente,
todos são dcmasiado frcqüentes, retumbantes e próxi
mos. Mas, com a seqüência desenfreada desses aconte
cimentos criminosos, a fama indesejável dos meliantes
e das vítimas dura muito pouco, pois logo sucede outro
crime mais fantástico, mais hediondo, mais assustador.

Sirvo-me desta referência para afirmar, no entanto,
que os crimes não podem ser esquecidos, muitos !penas
pelas autoridades incumbidas de zelar pela segnrança
da sociedade. Esta sociedade se mantém perplexa, so
bretudo em relação à morosidade da Justiça e à insufi
ciência da ação policial, que não tem meios e que muitas
vezes é cercada no seu trabalho. Nada mais razoável
do que esperar do Estado o cumprimento de sna obriga
ção de reprimir os atos criminosos.

Cometido um crime, o responsável deve ser locali
zàdo, julgado, condenado, preso, reabilitado e, final
mente, libertado, em condições de reintegrar-se à socie
dade. Como, na prática, não se observa esta l6gica,
ocorre, cm todos os sentidos, um teITÍvel agravamento
do quadro em questão. A perda da credibilidade das,
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autoridades policiais e judiciárias, bem eomo a crença
na impunidade implicam a elevação do número de cri
mes registrados ultimamente e passam a exigir a adoção
de uma série de precauções paralelas.

Verificam-se já profundas modificações sobre o com
portamento de toda a sociedade. Principalmente o me
do e o clima de insegurança tomaram conta do País,
criando ensejo para iniciativas radicais, extremistas, re
presentadas pela organização de grupos de extermínio
e pelo ressurgimcnto de movimentos partidários da pe
na de morte. Porém, náo se deve combater o mal com
outro mal. A experiência mundial demonstra, larga
mente, que o tratamento desumano, por intermédio
da aplicação de penas cruéis, contribui somente para
o aumento da criminalidade.

Por outro lado, há que se reconhecer, no sistema
de repressão ao crime, uma série de incongruências,
uma série de desacordos com a realidade. Não se justi
fica, por exemplo, o fato de um seqüestrador, que pode
ser condenado, no máximo, com 20 anos de prisão.
vir a scr libertado em apenas 6 anos, em virtude de
se tratar do réu primário e de ter tido bom comporta
mento enquanto preso.

Com efeito, em determinados casos, como os de se
qüestro e tráfico de drogas, não sc pode concordar com
hipótcscs dc abrandamento das penas, mesmo se consi
derando as dificuldades geradas por força do enorme
volume de processos criminais ou as limitações dos pre
sídios em relação ao crescimento desproporcional da
população carcerária. Afinal, o sistema de segurança
tem uma função punitiva específica a cumprir.

Segundo os números de um recente levantamento,
foi possível detcctar que apenas uma minoria de presos,
situada em torno de 10%, se compõe de elementos
de alta periculosidade. Esta distância entre o perfil do
presidiário e o do criminoso que não se encontra preso,
mas solto nas ruas, constitui mais uma comprovação
dc que também a prisão não vem funcionando como
um mecanismo eficaz para o controle da criminalidade.
Além disso, existem, hoje, somente 44 mil vagas nas
penitenciárias brasileiras para um contingente de 86
mil detentos, convivendo, no mesmo espaço, criminosos
evcntuais e presos de alta periculosidade, em mais uma
insofismável evidência da falta de condições para a rea
bilitação desses indivíduos e o seu retorno ao convívio
social. Como agravante, contam-se 200 mil mandados
de prisão expedidos, mas ainda não cumpridos.

Paralelamente ao franco crescimento dos índices de
criminalidade, assiste-se, então, à falência de todo o
sistema de segurança em suas três bases de sustentação;
a policial, a judiciária e a penitenciária.

Quanto à ação policial, por exemplo, é de surpreen
der que determinados empecilhos tenham origem na
própria Constituição. Esta, ao determinar que ninguém
será preso'senão em flagrante delito ou por ordem escri
ta li fundamentada de autoridade judiciária competente,
mantém, na prática, atadas as mãos da Polícia.

No Rio Grande do Sul, nem mesmo se poupou o
trabalho policial da inutilidade dos embaraços criados
pela Carta Estadual ao retirar do comando da Polícia
Civil órgãos tão essenciais como o Detran e o Instituto
de Criminalística, transferindo o primeiro para a alçada
da Brigada Militar e conferindo autonomia ao segundo.

Sabe-se que o equacionamento das dificuldades vi-
. venciadas.pela Polícia Civil requer providências mais

identificadas com o momento por que passa o País.
Como Delegado de Polícia, em Porto Alegre, pude
constatar que a solução dos principais problemas en_
frentados nas atividades de combate ao crime depende,
na realidade, de mudanças 'racionais que, ao invés de
fragilizarem ainda mais a Polícia Civil, criem benefícios
efetivos. Em outras palavras, convém evitar que o dis
pêndio extra de recursos e esforços prejudique o atendi
mento a prioridades expressadas pela urgência de se
modernizar e fortalecer a Polícia, conferindo-lhe uma
estrutura coesa, na qual órgãos auxiliares permaneçam
estreitamente vinculados entre si, de forma a cumprir,
com agilidade e precisão, os deveres que, normalmente,
lhe são atribliídos pela lei.

Ao contrário, as inovações preconizadas pela Consti
tuição do Rio Grandc do Sul apenas provocam um teme
rário distanciamento entre as fases de um mesmo pro
cesso, no qual decisão e execução devem estar bem
encadeadas. Impede-se, assim, a polícia gaúcha de de-
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senvolver o seu relevante trabalho de maneira satis
fatória.

Mesmo sem se igualar aos índices recordes de crimi
nalidades de Sáo Paulo e Rio de Janeiro (locais onde
há em média, por exemplo, mais de um seqüestro por
mês), a sitação no Rio Grande do Sul também já se
tornou extremamente preocupante. Trata-se do Estado
com a quinta maior população do País, sendo que mais
de 75% se encontram nas áreas urbanas, sofrendo com
a intensificação da violência, cujos sinais 'se fazem sentir
também no campo, ao passo que a Polícia, em seme
lhança ao restante do Brasil, apresenta profundas caren
cias e limitações.

Um dos exemplos deste quadro inquietante surge nos
confrontos em que policiais, portando revólveres e fuzis
rudimentares, enfrentam seqüestradores. assaltantes ou
traficantes munidos de um arsenal bem mais avançado,
no qual se incluem metralhadoras e até armas com mira
a laser.

Assim, em um período particularmente grave. pró
digo em acontecimeutos desagradáveis e trágicos, onde
se observa desde a multiplicação de pequenos furtos
e de crimes eventuais até as mais graves ameaças perpe
tradas contra a vida humana e o inegável fortalecimento
do crime organizado, convém, no mínimo, que a Polícia
esteja melhor preparada. e náo amarrada. castrada,
vilipendiada por lobbies de adversários, para que o Esta
do possa cumprir o dever de preservar a ordem pública
e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Ao discorreI sobre a extensão de problemas de natu
reza estrutural, que impedem a perfeita repressão ao
crime no Brasil, é preciso reconhecer que a assustadora
elevação dos índices de criminalidade se acha, igual
mente, condicionada por fatorcs integrantes de um con
texto mais amplo. Colocam-se, então, no mesmo plano,
o enfraquecimento das estruturas legais e jurídicas, fa
vorecendo a impunidade; a crise generalizada de valo
res; e as sérias distorções e desigualdades geradas por
um modelo inadequado de desenvolvimento, que mar
ginaliza um imenso contingente da popnlação c o sub
mete a condições snbumanas de existência.

Em relação ao aspecto psicológico ou pessoal da vio
lência, cumpre notar também que, sem se restringir
aos limites da mera crueldade, o comportamento anti
social do criminoso possui raízes mais remotas, reconhe
cidas em defeitos congênitos ou, mais freqüentemcnte,
educacionais.

Com base nessa argumentação, defende-se, como
uma das medidas mais salutares, o invcstimento na
criança, dando-lhe o amparo e a educação indispen
sáveis ao seu pleno desenvolvimento. Afinal, o aban
dono a que foram relegadas as crianças constitui, com
certeza, a mais grave e covarde forma de injustiça, por
tadora do gene das piores mazclas existentes, hoje, no
Brasil.

Apenas a título de ilustração, no caso do Rio Grande
do Sul, a própria direção da Febem, eximindo-se de
dar a devida assistência aos menores, permite que esses
jovens saiam às ruas livremente, e isso estava ocorrendo
há bem pouco tempo, para nelas viverem as piores expe
riências e receberem o aprendizado do crime.

A ,propósito, de acordo com levantamentos estatís
ticos, que, a rigor, apenas tangenciam a dura realidade,
uma constatação inevitável consiste no elevado número
de presidiários, em todo o País, egressos de instituições
de bem-estar do menor, autênticas escolas de crimina
Iidade. Eu mesmo, tendo encaminhado muitos jovens
ao Juizado de Menores, pude comprovar, com tristeza,
a trajetória comum daqueles que, depois de recolhidos
à Fcbem, terminaram, ao cabo de alguns anos, atrás
das grades de um presídio.

Todavia, cumpre desvincular a violência da condição
de miséria e das deficiências do sistema educacional,
para evitar o adiamento das providências que se fazem
necessárias e efetivar, de imediato, o combate siste
mátco ao crime, prestigiando não só a ação repressiva,
mas, sobretudo, a preventiva, inclusive com o uso de
policiamento ostensivo. E, para o aperfeiçoamento do
sistema de segurança, basicamente, não se pode prescin
dir da modernização dos recursos humanos, através do
pagamento de salários dignos, da elevação dos padrões
de seleção e treinamento de pessoal etc.

Evidentemente. a criminalidade constitui assunto por
demais complexo e reclama, para sua solução definitiva,
um extenso conjunto de medidas.
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Portanto, ao concluir o presente pronunciamento,
encareço o apoio dos membros desta Casa para todas
as iniciativas que, direta ou mesmo indiretamente, pc»
sam prestar a sua contribuição para reduzir os índices
de violência verificados no Brasil e, em especial, garan
tir a melhoria da capacidade do Estado no cumprimento
de sua tarefa constitucional de zelar pela segurança dos
cidadãos.

Durante o discurso do Sr. João de Deus Antunes.
o Sr. Carlos Cotta, 3' Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Melo,
Suplente de Secretário.

o SR, PRESIDENTE (José Melo) - Findo o tempD
destinado ao Expediente, vai se passar à Ordem do
Dia.

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
José Melo - PMDB.

Amazonas

Eunice Michiles - PFL; José Dutra - PMDB.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Francisco Sales 
PMDB; José Guedes - PSDB.

Pará

Dionísio Hage - PRN; Fausto Fernandes - PMDB;
Fernando Velasco -PMDB; Mário Martins - PMDB;
Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL.

Maranhão

Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira - PFL; Wag
ner Lago - PMDB.

Pianí

Átila Lira - PFL; José Luiz Maia - PDS; Mussa
Demes - PFL; Myriam Portella - PDS.

Ceará

Aéeio de Borba- PDS; Bezerra de Melo - PMDB;
Etevaldo Nogueira - PFL; Firmo de Castro - PMDB;
José Lins - PFL; Mauro Sampaio - PMDÉ; Moema
São Thiago~ PSDB; Osmundo Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - PMDB; José Bezerra
Marinho - PMDB

Paraíba

Antonio Mariz - PMDB; Joáo Agripino~ PMDB.

Pernambuco

Horácio Ferraz':'- PSDB; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra -'PFL; José Moura - PFL; Mau
n1io Ferreira Lima - ?MDB; Nilson Gibson - PMDB;
Paulo Marqnes - PL; Ricardo Fiuza - PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira' - PFL; Eduardo Bonfim - PC
doB. ."

Sergipe

Cleonàncio Fonseca - PFL; Djenal Gonçalves 
PMDB; José Queiroz - PFL; Lauro Maia - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB.

Bahia

Celso Dourado - PMDB; Domingos Leonelli 
PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Jorge Medauar - PMDB;
Milton Barbosa - PL; Miraldo Gomes - PDC; U1du
rico Pinto - PMDB; Virgildásio de Senna - PSDB.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Lurdinha Savignon - PT;
Stélio Dias - PFL.
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Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - PFL; Denisar Arneiro - PL;
Ernani Boldrim - PMDB; Feres Nader - PTB; José
Carlos Coutinho - PL; Márcio Braga - PMDB; Miro
Teixeira - PDT; Osmar Leitão - PFL; Vivaldo Bar
bosa-PDT.

Minas Gerais

Carlos Cotta - PSDB; Carlos Mosconi - PSDB;
Célio de Castro - PSDB; Chico Humberto - PDT;
Dálton Canabrava - PMDB; Genésio Bernardino
PMDB; Ibrahim Abi"Ackel - PDS; José Geraldo 
PMDB; José Santana de Vasconcellos - PFL; José
Ulísses de Oliveira - PMDB; Lael Varella - PFL;
Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Leal 
PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário Assad - PFL;
Mário de Oliveira - PRN; Mauro Campos - PSDB;
Milton Lima - PMDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo
Almada - PMDB; Paulo Delgado - PT; Roberto
Brant - PMDB; Saulo Coelho - PFL; Ziza Valada,es
-1'SDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Antônio Salim
Curiati - PDS; Aristides Cunha - PSC; Arnaldo Faria
de Sá - PRN; Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Ama
ral- PMDB; Doreto Campanari - PMDB; Ernesto
Gradella - PT; Fausto Rocha - PRN; Fernando Gas
parian - PMDB; Florestan Fernandes - PT; Francisco
Amaral - PMDB; Gastone Righi - PTB; Geraldo
Alckmin Filho - PSDB; Hélio Rosas - PMDB; João
Cunha - PST; José Camargo - PFL; José Carlos Grec
co - PSDB; José Genoíno - PT; José Maria Eymael
- PDC; Koyu Iha - PSDB; Leonel Júlio - PPB;
Maluly Neto - PFL; Michel Temer - PMDB; Sólon
Borges dos Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB;
Tidei de Lima - PMDB; Tito Costa - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Délio Braz - PMDB;
Genésio de Barros - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; João Natal - PMDB; José Freire - PMDB;
Maguito Vilela - PMDB; Manoel Mota - PMDB;
Mauro Miranda - PMDB; Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PMDB; Geraldo Campos 
PSDB; Jofran Frejat-PFL; Maria de Lourdes Abadia
-PSDB.

Mato Grosso

Osvaldo Sobrinho - PTB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil- PFL; Ivo Cersósimo - PMDB; Plínio
Martins - PMDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Alceni Guerra - PFL; Basi·
lio Villani - PRN; Borges da Silveira- PDC; Maurício
Fruet - PMDB; Paulo Pimentel- PFL; Tadeu França
-PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Kon
der Reis - PDS; Cláudio Avila - PFL; Francisco Küs
ter - PSDB; Geovah Amarante - PMDB; Henrique
Córdova - PDS; Neuto de Conto - PMDB; Orlando
Pacheco - PFL; Renato Vianna - PMDB; Victor Fon
tana - PFL; Vilson Souza - PSDB.

Rio Grande do Sul

Amaury Müller - PDT; Darcy Pozza - PDS; João
de Deus Antunes - PTB; Júlio Costamilan - PMDB;
Nelson Jobim - PMDB; Paulo Mincarone - PTB;
Rospide Netto - PMDB; Ruy Nedel-PMDB; Telmo
Kirst-PDS.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL.

Roraima

Chagas Duarte - PDT.
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VI - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - A lista de prc'
sença registra o comparecimento de 106 Srs. Depu
tados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposiçóes a

apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SRS.:

GERALDO ALKIMIN FILHO - Projeto de Lei
que altera a redação do art. 34 da Lei n' 6.538, de
22 de junho de 1978, que "dispõe sobre os Serviços
Postais".

GANDI JAMIL - Projeto de lei que dispõe sobre
a idenficação criminal (Código de Processo Penal).

- Requerimento de urgência dos Projetos de Lei
n' 231/87,1.38\188 e 1.390/88.

- Requerimento de urgência para o Projeto n' 2.863,
de 1.989.

VICTOR FACCIONI - Requerimento de informa
ções ao Ministro da Fazenda, Maílson da Nobrega, so
bre cobrança, à Petrobrás, de parcelas correspondentes
ao empréstimo compulsório sobre derivados de petróleo
e automóveis novos.

NILSO SGUAREZI - Projeto de lei que torna com
pulsória a prisão preventiva para os crimes que enu
mera.

CARLOS ALBERTO CAÓ - Projeto de lei que
institui o Conselho de Comunicação Social como órgão
anxiliar do Congresso Nacional (Constituição Federal,
art. 224) c dá uotras providências.

PAULO ZARZUR - Projeto de lei que obriga as
empresas concessionárias do serviço público de forneci
mento de energia elétrica a pagarem royalties aos muni
cípios atingidos por usinas hidrelétricas.

LEONEL JÚLIO - ProJeto de lei que dispõe sobre
a aplicação dos recursos oriundos do sêlo-pedágio nos
respectivos Estados de origem c dá outras providências.

DASO COIMBRA - Projeto de lei que dispõe sobre
de sindicatos, no Ministério do Trabalho, e dá outras
p~ovidências.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que dis
põe sobre a participação dos trabalhadores urbanos e
rurais nos lucros da empresa, nos termos do art. 7',
inciso XI, da Constituição Federal.

RICARDO FIUZA - Projeto de lei que dispõe so
bre a participação das partes interessadas nas reuniões
de órgãos c?legiados da administração pública direta.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Vai·se passar
ao horário destinado às

Comunicação das Lideranças
Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIÚENTE (José Melo) ...,... Sr" e Srs. De"

putados. amanhã. quarta-feira, às II horas, será pro
mulgado pelo Presidente da República, em exercício,
Deputado Paes de Andrade, o projeto de lei que regula
menta os Fundos Constitucionais do Nordeste, Norte
e Centro-Oeste.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Vai-se passar
à apreciação das matérias constante da Ordem do Dia.

O·SR. PRESIDENTE (José Melo)-

Discussão ,única do Projeto de Decreto Legis
lativo n'70" de 1989, que aprova0 texto do Acordo
Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre
O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Nicarágua, aI' de
abril de 1987; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação: pela constitncio·
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática pela aprovação. (Da Comissão de
Relações Exteriores.) Relator: Sr. Rosãrio Congro
Neto.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Fica adiada a votação por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (José Melo)-

Discussão única do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 69, de 1989, que aprova o texto do Acordo
Constitutivo do Centro Latino-Americano de Ad
ministração para o Desenvolvimento (CLAD),
concluído em Caracas. a 30 de julho de 1972; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela constitucionalidade, juridicid~de

e técnica legislativa; e, da Comissão de Serviço
Público pela aprovação. (Da Comissão de Relações
Exteriores.) Relatores; Srs. Roberto Torres e Hé
lio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Foi adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Melo)-

Discussão única do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 55, de 1989, que aprova0 texto do Estatuto
e Protocolo do.Centro Internacional de Engenharia
Genética e Biotecnologia - CIEGB, assinados pe
lo Brasil em 5 de maio de 1986; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, pela aprovação. (Da
Comissão de Relações Exteriores.) Relatores: Srs.
Paes ·LaJ1dim e Koyu lha.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Não havendo
oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.

Fica adiada a votação. por falta de _quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Melo)-

Disc!ssão única do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 86, de 1989, que aprova o texto do Convê
nio entre o Governo da República Federativa do
Brasil c o Governo da República do Paraguai, para
o Estabelecimento de um Depósito Franco no Por
to"do Rio Grande, firmado em Brasília, a 21 de
julho de 1987, tendo pareceres; da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa: e, da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação. (Da Comissão de Relações Exteriores.)
Relatores: Srs. Carlos Vinagre e Francisco Car
neiro.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Não havendo
oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.

Fica adiada a votação por falta de qnorum.

O SR. PRESIDENTE (José Melo -

Votação, em discussão única do Projeto de Reso
lução n, 102, de 1989. que nega licença para a
instauração de processo criminal contra o Depu
tado José Mendonça Bezerra. (Da Mesa.) Relator:
Sr. Inocêncio Oliveira. (Votação secreta.)

O SR. PRESIDENTE (José Melo)-
Fica adiada a votação por falta de quorum.

VII - Encerramento
o SR. PRESIDENTE (José Melo) -Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; João Maia - PMDB;
Maria Lúcia - PMDB; Rubem Branquinho - PL.

Amazonas

Bernardo Cabral - PMDB; Beth Azize - Carrel
Benevides - PTB; Ézio Ferreira - PFL; Sadie Haua
che-PFL.

Rondônia

Chagas Neto-PSDB; José Viana-PMDB; Raquel
Cândido - PDT; Rita Furtado - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira 
PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB; Benedicto Mon
teiro - PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Domingos
Juvenil- PMDB; Gabriel Guerreiro - PSDB.
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Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino - PSDB;
Eduardo Siqueira Campos - POC; Freire Júnior 
PRN; Moisés Avelino - PMDB; Paulo Mourão 
PDC.

Maranhão

Albérico Filho - POC; Antonio Gaspar - PMDB;
Cid Carvalho - PMDB; Edivaldo Holanda - PCN;
Eurico Ribeiro - PRN; Francisco Coelho - PDC;
Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme Santana - PSDB;
Joaquim Haickel - POC; José Carlos Sabóia - PSB;
José Teixeira - PFL; Victor Trovão - PFL; Vieira
da Silva - POSo

Piauí

Paes Landim - PFL; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio '- PDS; César Cals Neto - PSD;
Expedito Machado - PMDB; Furtado Leite - PFL;
Haroldo Sanford - PMDB; Lúcio Alcântara - PDT;
Paes de Andrade - PL.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Iberê Ferreira - PFL; Ismael
Wanderley - PTR; Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Aluízio Campos - PMDB;
Edivaldo Motta - PMDB; Evaldo Gonçalves - PFL;
Francisco Rolim - PSC; João da Mata - PSOB; José
Maranhão - PMDB; Lucia Braga - POT.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Cristina Tavares
-PSDB; Fernando BezerraCoelho-PMDB; Fernan
do Lyra - PDT; Gilson Machado - PFL; Gonzaga
Patriota - PDT: Harlan Gadelha - PMDB; José Car
los Vasconcelos-PMDB; Marcos Queiroz-PMDB;
Oswaldo Lima Filho - PMDB; Roberto Freire - PCB;
Wilson Campos - PMDB.
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-PSOB; Rubem Medina - PRN; Sandra Cavalcanti
- PFL; Sérgio Carvalho - PDT; Sotero Cunha -
PDC; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vasconcelos 
PMDB; Álvaro Antônio - PMDB; Alysson Paulinelli
- PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Hélio Costa
- PRN; Israel Pinheiro - PMDB; Leopoldo Bessone
- PMOB; Maurício Campos - PFL; Maurício Pádua
- PMDB; Melo Freire - PMDB; Milton Reis-
PMDB; Raul Belém - PMDB; Roberto Vital- PRN;
Ronaldo Carvalho - PMOB; Rosa Prata - PMDB;
Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PMDB;
Sílvio Abreu PDT; Virgílio Guimarães - PT.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Airton Sandoval - PMDB;
Arnold Fioravante - PDS; Bete Mendes - PMDB;
Caio Pompeu - PSDB; Delfim Netto - POS; Fábio
Feldmann - PSDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gu
mercindo Milhomem - PT; Jayme Paliarin - PTB;
João Herrmann Neto - PSB; João Rezek - PMDB;
José Egreja - PTB; José Serra - PSDB; Luiz Gushi
ken - PT; Luiz Inácio Lula da Silva - PT; Mendes
Botelho - PTB; Nelson Seixas - POT; Plínio Arruda
Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Izar
- PL; Samir Achôa - PMDB; Ulysses Guimarães
-PMDB.

Goiás

José Gomes - PRN; Luiz Soyer - PMDB; Paulo
Borges - POC; Pedro Canedo - PFL.

Distrito Federal

Márcia Kubitschek - PRN.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena 
PTB; Júlio Campos - PFL; Percival Muniz - PMDB.

Setembro de 1989

Maio Grosso do Sul

José Elias -PTB; Levy Dias- PFL; Saulo Queiroz
-PSDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Antônio Ueno - PFL; Dar
cy Deitos - PSDB; Ervin Bonkoski --'- PTB; Euclides
Scalco - PSOB; Hélio Duque - PMOB; Jacy Scana
gatta - PFL; José Carlos Martinez -PRN; José Tava
res-PMOB; Mattos Leão - PMDB; Maurício Nasser
- PMDB; Max Rosenmann - PL; Osvaldo Macedo
- PMOB; Santinho Furtado - PMOB; Waldyr Puglie-
si-PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Ruberval Pilotto - PDS.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSOB; Antônio Britto - PMDB;
Arnaldo Marangon - PT; Arnaldo Prieto - PFL; Flo
riceno Paixão - PDT; Hilário Braun - PMDB; Ibsen
Pinheiro - PMDB; Irajá Rodrigues - PMDB; Jorge
Ueqned - PSOB; Lélio Souza - PMOB.

Amapá

Geovani Borges - PRN; Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMOB.

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - Encerro a ses
8110, designando para amanhã dia 27, quarta-feira àr.
13 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL: Geraldo Bulhões - PRN;
José Costa-PSOB; José Thomaz Nonô-PFL; Renan
Calheiros - PRN; Roberto Torres - PTB.

Sergipe

Acival Gomes - PSOB; Bosco França - PMDB.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima
PMDB; Francisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto
- PMDB; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Li
ma - PC do B; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro
- PFL; Joaci Góes - PMDB; João Carlos Bacelar
- PMOB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Hage - PSDB;
Jorge Vianna - PMDB; José Lourenço - PFL; Lídice
da Mata - PC do B; Luiz Vianna Neto - PMDB;
Mário Lima-PMDB; Nestor Duarte -PMDB; Raul
Ferraz - PMDB; Sérgio Brito - PRN.

Espírito Sanlo

Jones Santos Neves - PL; Lezio Sathler - PSDB;
Nclson Aguiar - PDT; Nyder Barbosa - PMOB; Pe
dro Ceolin - PFL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - :ri:..; Aloysio Teixeira - PMDB;
Álvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS; Artur da
Távola - PSDB; Benedita da Silva - PT; Bocayuva
Cunha - PDT; Brandão Monteiro - PDT; César Maia
- PDT; Doutel de Andrade - PDT; Edmilson Valen
tim - PC do B; Fábio Raunheitti - PTB; Francisco
Dornelles - PFL; Gustavo de Faria - PRONA; Jayme
Campos - PRN; Jorge Leite - PMDB; José Luiz
de Sá - PL; José Maurício - PDT; Luiz Salomão
- POT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Messias Soares
- PMDB; Nelson Sabrá - PRN; Oswaldo Almeida
- PL; Paulo Ramos - POT; Roberto Augusto -
PL; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho

Requerimento dos SrG, Jorge A.rba~e (PA - PDSl e Aloysio Chaves (PA
PFL) , solicitando à Mesa a constituição de Comissões Externas, para represen
tarem a Câmara dos Deputados nas As~emblpi.as Estaduais, nas solenidades de
promulgação das respectivas C0l1r.:-tituições.

RequerimButo do Sr. Agassiz"'Ahneida (PB - PMDB), solicitando à. Mesa,
a. realização de rona Eess.."io B1n honlcnagem aos 30 anos de fundação da Sudene.

URGi1:NCIA
Votação

1

PROJETO DE LEI N." 1.456-C, DE 1989,

Votação, em discussão únicll, do Projeto de I&i TI.O 1.456-B, de 1989. que cria D.

17.& Região da Just-iça. do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.
institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho, e dá outras providências; tendo par~ceres; da Co
lnlssão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade. jundicidad~.

técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação do substitutivo do autor, com cinco
emenda3, contro. os votos dos Srs. Theodoro Mendes, Horácio Ferraz, Jorge Medauar
e Roberto Torres, com voto em separado do Sr. Aldo Arantes; da Comissão d2
Trabalho, pela "nprovaç..'io. com substitutivo; c, dn. Comissão de Finanças. p-elu,
aprovação do substitutivo do aptor, com emenda. Pendente de parec8r'~s das
Comissões às emendas de Plenário. (Do Tribunal Superior do Trabalho.) Rela
tores: Srs. Hélio Manhães, Francisco Amaral e Arnaldo Prieto.

2

PROJETO DE T,EI N." 1.674-B. DE 1989

Votação, em discussão única, do Projeto d~. 'Lei n.o 1.614..A, de 1989. que cria
a 18.'" R-egião da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Tra··
balho, e dá outras providência,o:;; tendo pareceres: da Comissão de Constituição c
Justiça e Redação. pela constitucionalidade, juridicidadc, técnica legislativa e, no
mérito, pela apro-vação do substitutivo do autor, com três emendas, contra 0.3
votos dos Srs. Theodoro l\Iendes. Horácio Ferraz, Roberto Torres, Jorge IvIedaual'
€ Jairo Carneiro; c, da Comissão de Finanças, pelv, aprovação do substitutivo do
autor. com emenda. Pendentes de pareceres das Comissões à emenda de Plenáric.
(Do Tribunal 'Superior do Trabalho.) Relatores: Srs. João Nat&l c .José Freire,

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 70-Á, DE 1989

Votação, em discussão imica. do Projeto de Decreto Legislativo n.o_7~. d3 l!}~!il,

Que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica.. celebrado entre o AO..
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 55-A, DE 1989

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE 

SETEMBRO

NACIONAL

Depnlad09

Gabriel Guerreiro
Renato Bernardi
José Carloo Vasoonceloo
AlcIdes Lima
Jooé Guedes

PFL
Nelson Sabrá '
'1Va1deck OrnélllS

PSDB

·HennesZanetl
PDS

1"<1111>& Mend~

l'DT

Lul1: Salomão

PTB

Gastone Rlglll

PB.N

Deputados

Pl'rIDB

.Fernando Gasparian
Irajá Rodrigue.
oswaldo Lima Filho
Raimundo B""R-rra
Roberto Brant

CONGRESSO

Pompeu de Sous&.

Jarbas Passarinho

3enadorea

ttamar Franco
Pro....: no Congresso: 4-10-89

Trannfcrlu-Ile para o PRN

Odaelr /lOareo
HUi'o NapoleáD

severo Gomes
J~ Fogaça
Nelson Vledckin
Wilson Martlns
Jutaby Magalhães

S""-"<'lores

Nabor Júnior
Alfredo ClIJnilDS
JoIio Menezes
Chagas Rodrigues
JoIio Castelo

I - COmSSAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS

CArt. 12 do Ato d... DlspOlliçóes Constltuolol1ll13 TramltórlUl

Compoll1ção

Prell1dente: Senador Chaga! RodrIgues

Vice-Presidente: Senador Alfredo Campos

Relator: Deputado Gabrlel Guerreiro
MEMBROS DO CONGRESSO

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Almir Laversveiler de Moraes César Vieira de Rezende
Charl.. Curi Mueller JOsé carlos Mello
Pedro J(}5é Xavier Mattoso

II - COMlSSAO DESTINADA A PROMOVER AS COIlt:EM:OR.içOEg j}(})

CENTENÁRIO DA. !!'ROCIAMAÇ.".O DA REPúBLICA E DA 1?ROMULGloÇ&iÍY
iDA lP,lllMElR.i CONSTITOIÇAO REPUBLICANA DO I?kt8

'lAr!:. 63 ti" Ato dEl.'l Disposições COllfltltUc.!onalB 'fio.m<lttlr!ll.ll)

&l:EMBROS DO PODER LEGISLA.T!VO

:!leIwior Marco Mae'lel

Deputad" JEgidlo Fel'relrll iLlma

Il.put.ad"l3<lllifáelo <lê ""'dra<ia

MEM:l3Ros DO PODER JUDIC!ilm:O
il!1nlstro José Fernand.,. Dantas (STJl
ilfinl&tro Aldo do. aU.,.a Fagund.. (STY:)

ill:lnI8tro M:Urelo !i'!mentel iTSTl

Reunião: 28-9-89

Pauta: audléncia pública sobre o P{ojeto de Lei n.' 1.550/89.

Convidados: Dl'. Fiávio Condeixa Savaretto, Chefe da Consultoria Jurldica
dn CESP; Dl'. Geiúlio Lamartine de Paula Fonseca, Diretor-Geral do DNAEE;
Dl'. José Mondo Mizael do Sou"a, Secretário-Geral do IBRAM; Dl'. Francisco
Falsettl, da Elctropaulo; Dr. Rcginaldo Vinha, Abrace; Dl'. Asdrubal de Oliveira,
União dos Municípios Energéticos;, Dr. Rui Guerra, Representante da Magnesita;
Dl'. Gilberto ,Adures. de Furnas; Dl'. José Alberto de Hassclmann Rabelo, Dr.
Luiz Carlos Ka.ntz e Dl'. Rogério Neves Mundim, da Eletrobrás.

COIlHSSAO DE MI:-<AS E ENERGIA

A - cOr.nSSOES MISTAS

1 - COMISSAO MISTA DESTINADA A PROMOVER EXAl\ffi ANALíTICO
!: PERICIAL DOS ATOS E FATOS GERADORES DO ENDIVIDAMENTO F..:s:
J'EBNO BRASILEIRO (art. 26 dllS Dlsposiçóes Constitucionais Transitórias).

CompGfllçl.o

Presidente: Deputado Waldecl: Ornélas

Vice-Presidente : Deputado Hennes Zanetl

Relator: senador Severo Gomes

Bora Nome

14:00 Manuel Domingos

14:30 José Viana

15:00 José Thomaz Nonô

14:00 Nelson Aguinr

14:30 Ernesto GradeU..

15:00 Lyl'àneas Maoie1

9:30 José Quelxoz

10:00 PrLsco Viana

10:30 Blgmarlnga seixas

11:00 Saulo Queiroz

11:30 Nelson Jobim

12:00 Lysilneas Maciel

12:30 mdurico Pinto

13:00 Jose Guedell

10:00 Aloisio V2sconce1os

10:30 Luiz Salomão

AVISOS

6.'-felra29

EM PRIORIDADE
Votação

7

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 102, DE 1989

Votação, em discussão única do Projeto de Resolução n.o 102, de 1989, que
nega Itcençn para a instauração de processo criminal contra o Deputa.do José
Mendonça Bezerra. (Da M-csa.> Relator: Sr. Inocêncio Oliveira. (Votação secreta.)

Dala Dia da Semana

37 4.'-!elxa

Votação, em discussão única. do Proj€to de Decreto Legislativo n.O 55, de 1989,
que aprova o texto do Estatuto e Protocolo do Centro Internacional de Enge
nharia. Genética e Biotecnologia. - CIEGB. assinados pelo Brasil em - 5 de maio
de. 1986; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e R-edação. pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica l('gislativa; e, da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Infonnática.. pela aprovação. (Da. Comi&ião de
Relações Exteriores.) Relatores: 81'S. Paes Landim e Koyu Iha.

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o aO-A, DE i989

Votação, em discussão única. do Projeto de Decreto Legislativo n.O 86, de 1989,
que aprova o texto do Convênio entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai para o Estabelecimento de um
Depósito Franco no Porto do Rio Grande, firmado em Brasilia, a 21 de julho
de 1987, tendo pareceres: da. Comissão de constituição e JU!itiça e Redação, pela
constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa; e. da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, peia. aprovação. ma Comissão de Relaçóes Exteriores'>
Relatores: Srs. Carlos Vinagre e ]'rancisco Carneiro.

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 69-A, DE 1D89

Votação, e.m discU,:,5ão única, do Projeto de Decreto Legislativo !i.o 69, de 1939,
que aprova o texlo do Acordo Constitutivo do Centro Latino-Alncricano de Admi
l)istração para o Desenvolvimento ~CLAD), concluído enl Caracas, a 30 d€ julho
de 1972; tendo pareceres: d3 Comissão de Constituição € Justiça e Redação, pel[j,
constitucionalidade, juridiçidcrde e técnica legislativa; e, da Comiss:üo de Servico
Público pela ·aprovação. -(Da Comissão de Relações Exteriores. Relatores: 8;5.
Roberto Torres e Hélio Rosas.

28 S.'-feira

verno da República Fecler8tiva. do Brasil e o Governo da República da ~acaráguJ.,

a 1.0 de abril de 1987; tendo pareceres da Comissão de Constituiçáo e JU:3tiça. () !te"
dação: p€la constitucionalidade, juridicidade c têcnica legislativa; e, da ComiEtiáo
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática pela aprovação. (Da Comis
são de Relações Exteriores.) Relator: Sr. Rosârio Congro Neto.

6/10 ®.'-felra

COllnSSOEsrnCNICAS

COMrsSAO DE ECONOMIA, INDúSTRIA E COMImciO

iRelJJliá<>: 27-9-89

Bora, 10:00

:Pauta: audiência. pública. com a pre5ença do superintendente Geral do Banco
de Investimento do Bane() do Brasil - BBBI, Dl'. Cezar Manoel de Medeiros,
llue ralará sobre "O Papel do Banco <io Brasil no Desenvolvimento Nacional".
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Mlnlatro Jo8i Aparecido de Oliveira, da Cultura

4. _ COMISSAO lInSTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE

CóDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

'.' ,! .:~;'

-8F DF
-81" SC
-co MO
-CO 8C

-co CE
-81" no
-CO 13A

-81" DF

-Co PA
-81" MA

-81" M.T

.co. RJ

-CO Ma

-CD 00

Matéria

CRlIDIT03 ADICIONAIS EM TRAMITAÇAO

30 145/442 Transporte ..
37 146/443 Agricultura

.r_'.'-t"'~1 ,::. 1': :-:.::~1,:

3B 147/444 Pres. República

89 148/445 Diversos \~'. :.. tf~~.,rli - I 'i~ :.,'l ,,'

4.0 149/446 Dívida 'Ji~:: t

41 150/447 Educação
~.•;.7 .'

42 152/45B Ciência Tecnol. .:;

l'

43 153/483 Trlln.f. Recurso~ .' ~ r,

N." PL Men.o;agem-CN
origem

CRONOGRAMA

l"DO

Mauro Borges ..;. SF ao

PDT

Artur LIma Cavalcanti - CD PE

l'T

"Joo.o Paulo - CD Ma

PDS

Darcy P0Z7.R. -CD RS Jorge Arbage
Felipe Mendes -CD PI João Castelo

P'l'B

FábIo Raunhelttl - CD RJ Louremberg N. Rocha
Féres Nader -CD RJ

l'DT
César Mal" -CD RJ "LUiz Salomao

PT

rnua Pauonl -CD SP VlrgflJo qulmarAes

mo
Molsé. Abrlio -SF TO Roberto BalMtra

PL

JoOO Luiz de BI!. -CD RJ

PaB

Abigail P'eltolla -CO BA

1'0 DO B
Manuel Domingos -CO PI

SUPLENTES

PJlIDB

Haroldo Sabóia -CD MA Meira Filho
Irajá Rodrigues -CD RS Nelson Wedekln
Léllo de Bouza -CD RS R""l Belém
Luiz Vianna Neto -CD BA Renato Vianna

1'FL

J';zjo ~1Telra -CD AM Luis Marques
JoOO Camargo -.CO SI' Odacir Soares

Sérgio Brito

PSDB

Anna Maria Rattes -éD RJ Pompeu de Souza

PDS

JOIJ6 Luiz Mala -CD PI

PTB

Carrel Benevlde.- -CO AM

Felipe Mendes

Gumercindo l>mnomem

Jofran Frejat

Anna Maria Rattes

Jorge Arbage

Raquel Cândido

Elias Murad

Antônio Câmara

Valdir Colatto

Eliezer Moreira

Geraldo Alcl:lnln Filho

MIchel Temer

Sandro. Cavalcanti

Antonio Britto

Joaci Góes

Samir Achôa

SuPLENTF~

TITULARES

Deputados

CArt. 48 do Ato das DIsp08içócs Constituclonai. Transitórias.)

Ronan Tito

Gerson Camata

Jolio Lobo

Pompeu de Sousa

Carlos De'Carll

Roberlo Campos

Dirceu CarneirO

çarlos PatrocInlo

Mauro Borges

Secretário Vlrgfllo Perelra Costa, da Com1soAo Eapeclal Inmnnblda d&
Org&nIzaçlo e Prcservação dos Documenta0 do Acorro dOI PreIIdl2lMo

ela República.

José Ag:riplno

~elson Wedekin

Odacir SOare.'!

Joú Fogaça

li - COllnSSAO MISTA DE ORÇAMENTO

COMP03rçAO

Presidente: Deputado Cid carvalho CPMOB/MAI

Vice-Presidente: Deputado César Maia (POT/RJ)

TITULARES

1'MDR

::Id carvalho - CD MA Mauro Sampaio -CD CE
Denlsar Arneiro -CD RJ Max Rosenmann -CD PR
Délio Braz -CD ao Mendes Canale - SF MS
Genebaldo Correi", -CD BA Nilson Gibson -co PE
lBrael Pinheiro Filho -CD MG Nydcr Barhosa .- cn E'3
loão AgripIno -CD 1'13 Ronaldo Aragão -SF RO
João Calmon -SF ES Rospide Neto -CO R3
João Carlos Bn.colar - CO BA Ruy Bacelar -SF BA
JoOO Carlos Vasconcellos -CD PE Santinho Furtado -CD PR
losé Maranhão -CD PB Severo GOmes -31" SI'
Leopoldo Pcres -S1" AM Ubiratan Aguiar -CO CE
Manoel Moreira -CD SI' Wagner Lago -CD M,\
Marcos QueIroz -CO PE Vago -S1"

PFL

.~tônlo Ferreira -CD AL José Jorge -CD PE
Arnaldo Prieto -CD RS Levy Oias -CO MS
Eraldo Tinoco - co BA Lourival Baptista -S1" SE
FEanclsco Dornelles -CD RJ Osvaldo Coêlho -co PEl
JOOo Alves ":"CD 13A Paes Landim -CD 1'1
João Lobo -SF PI Simão Besslm -CD RJ
João Menezes -81" PA

PSDE

Chagas Rodrigues -81" PI Saulo Queiroz -cn MS
José Serra -cn SI' Teoton!o Vilela Filho -'- 31" AL
Maria de L. Abadia - CD DF <ll.za Valadares -cn MO

Ilenadores

Jutahy Magalhiiell

~uy Bacelar

:rram saraiva
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1. Leitura em sessão Conjunta . . • . • • .. .• . ••• . •. •• • . ••• .. ••.. •• •• 6/9

ll. Distrlbulçiio de AVUlsOs ; , .

3. Apresentação de Emendas. na Comissão Mista de Orçameuto·

~. Distribuição de Avulsos das Emendas , .

5.' Pareoer do Relator

11/9

12 a 19/9

21/9

até 26/9

PROJETO DE LEI N.· 17, DE 1989-CN

'. AutoÍ"1Za o Poder Executivo a abrir ao Mlnlstério do DesenvolvImento da
Indústria. e do Comércio o crédito especial até o limite de NC"-$ 152.150,00, e o
crédito suplementar de NCz$ 13.038.71~.OO, para OI! fins que especifica. (Men
sagem ~.' 122/89-CN - ~10/89, na origem.)

'- Leltur&, 22-8-89

6. Discussão e Votação do Parecer e das Emendas 27/9 a 8110 1'ra>:o: nll Comissão MIsta: 15-9-89

7. Encaminhamento do Pa.recer da Comissão à Mesa 'ao CongresSo até ~/IÓ I

(.) f 2.', art. 166 da-ConstltWção Federal PROJETO DE LEI N.' 24, DE 1989-CN

COMISSAO MISTA DE ORÇAMENTO

Autoriza o Pode!' Executivo a. abrir 110 Ministério dos Transportes o crédito
adlclonal llté o limite 4e NCz$ 112.500.000,00 para os fins que especlllca. (Men
lagem n.· 129/89-CN - U7/89, na origem.>

Secretaria: Cê.mara dos Deputados - Anexo II ~ s/16 - 311-6983/39

Assessoria de orçamento (CO) - 311-6632 e 311-6670

Subsecretaria de Orçamento (SF) - 311-3318 e.311-3319

Atenç1o: avulsos

Distrlbuiçfio nos setores especlficos da camara' e do senado.

R - COmSSAO PARLAMENTAR mSTA DE INQU1:RITO
DESTINADA A AVALIAR OS PREJUlZOS DA. SJ!(lA DO NORDESTJ:

<RJ'.SOLUQAO ·N.· 2/8'1-cN)

Presidente: Senador Teotonio Vllela Filho

Vlce-PrClJldcnte: Deputado IIIm&e1 Wanderley

Relalor: Deputado Ce_ CIl1lI Neto

- Leltúr,,: '22-8-89
Pra7.o: niI Comissão Mista: 15-9-89

•
PROJETO DE LEI N.·25, DE I989-CN

Automa o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Desenvolvimento da
Indústria. e do Comércio crédito suplementar até o limite de NC"-$ 878.000.000,00,
para OS fins que especJfiea. (Mensagem n.· 130/89-CN - 418/89, na. origem.)

- Leltur&: 22-8-89
J'rliso: na Comissão MIsta: 15-9~89

I

PROJETO DE LEI N.· .26, DE 1989-CN

Autorlza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Agricultura o crécllto
suplementar de NC"-$ 147.671.000,00, para os fins que especlflca_ (Mensagem n.·
131/89-CN - 419/89, na origem.)

- Leltur&:' 24-8-89
J!razO: iIlB 'Comlssáo MIsta: .20-9-89·

Prl&ZO: .na COmissão Mista: 20,ll-89
- Leitura: 24-8-89

'7

PROJETO DE LEI N.· 28, DE 1989-C~
AUtoriza' o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Flscal da União. Lei n."

7.715, de 3 de janeiro de 1989. erécllto 'especial até 'o limite de 'NCz$ 30.000.000,00,
em favor do Fundo Nacional do Melo Ambiente, para os fins que especifica. (Men
!agem n.· 133/89-CN - 421/89, na origem.)

8'

PROJETO DE LEI N.· 29, DE 1989-CN"

'ÀutoilZa o' Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n.·
7.n5, de 8 de janeiro de 1989. crédito suplementar no valor de NCz$ 1.«t900.000,OO,
em favor do MInlstério do Intarlor. <Mensagem n.· 134/89-CN ~ ~22/89, na origem.)

- Leitura: M-8-89

-io. LeUttta: 24-8-89
prazo: na Comissão Mlstà: -20-9-89

.,
PROJETO DE LEIN.· 27, DE 1989-CN

Autorls&"o 'Poder Executlvo.a abrir ao Orçamento Fiscal da. União, Lei n.·
7.715, de3 de janeiro de 1989, crédito suplementar no.valorde-NCz$ 37.200.000.00.
em favor do Minlstérlo do Trabalho, para. os fins que especifica. (Mensagem n.·
133/89-CN - 420/89, na prIgem.)

lIm1ael Wanderle:r o••

Gonzaga Patriota. ,......

Ubiratan~

(Vasro)

.César~ Neto ••

.Felipe. Mendes .

"'FL

orlando BeEett1l

Edme Tavares

An~nio lI'..=ra
PDB

~D

J)eputadotl .

Celso Dottra4o

Paulo SUva

•.....a-
CI1ll1U Rodtlpee •

Cid Baból& dc Canalho'

RaImundo LIr&

Mansueto" de L&vor

TeotonIo VUela l"llho •

RII7 Bacelar

rerna.ndo Henrique Cardoso o

Lavolsier Mala

Afonso SlIl1cbo

Joio Lobo

"Hugo Napoleão

'PDT PI'&IO: na ComJ.sslio Mlsta::20-9-ao"'

l'ruo. 2S-8-119

o Transferiram-se para o PSDB

Moema São Tblago.·

- Leltara: 1••....,

S

PROJETO DE LEI N.· 30,-DE 1989-CN

.. AUtol1Za . o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 'da União; Lei' n.·
7.715, de 3 de janeiro de 1989, crédito suplementar no .valor de NCZ$ 26.9,00.000,00,
em favor do Minlstérlo da Educação, vara os fins que especifica.. (Mensagem n.'
135/89-CN - 423/89, na. orlgem.)

.•• TrruJhl,.;;... .lU-se para o PSD
Prazo: na Comissão Mista: 20-9-89

- Leitor.a: 2~-8-89

••• Transferiu-se para o PTR

.... Transferiu-se para o PDT

O - MATl:RIAS EM TRAMITAÇAO

I -. PROJETOS DE LEI

I

1t

PROJEI'O DE LEI N.· 31,. DE 1989.CN.

I', Autoriza o Podcr Executivo a abrir a.o .Orçamento, FiscaL ..da qnlão. Lei n.·
U15, de 3 de janeiro de 1989. créditos adicionais "té o limlté de NCZ.$' 512.530.000,00,
em favor de diversos órgãoo, para os fins que especifica. (Mensagem n.· 136/89-CN
- 424/89, na orIgem.) ,

PROJETO DE LEI N.' 16. DE 1989-CN
- Leltur&: 24-8-89

. Pr&~o: na. Comissão Mista: 20-9-89

Autoriza o Poder Exebutlvo a abrir ao Ministério' dos Transportes o crédito
especlal s.té O limite de NCZ$ ~,012.840,OO. (Mensagem n.· 121/89-CN - ~09/89,

na orlgem.)

- Leitura: 22-8-89
!'mZO: na Comissão MIsta: 15-9-89

.11
PROJETO DE LEI N.· 82, DE 1989-CN .

Autoriza. o Poder Executivo a abrli' nó Orçamento Fiscal' da Ullláo,-Lel n.·
1.715, de 3 de janeiro de 1989, créditos a.dielonals até.o·lilnite de NQZ$-.209.700;OOO,OO"



10532 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

- Leltura: 24-8.89
··Pra%O: na ComI1rsIl.o Mista: 20-9-89

em fa"or de DI"ersas Unidades Orçamentárias da Presidência da República. (Men
sagem n.· 137/89-CN - ~/89, na origem.)

U
PROJEtO DE LEI N.O 33, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a abril" ao Orçamento Fiscal da União, Lei n.O
7.715, de 3 de janeiro de 1989, crédIto adIcional no valor de NCz$ 34.000.000,00, em
favor do MInistério da Cultura, para os fins que especifica. (Mensagem n,· 13B/89-CN
- '426/89, na origem.)

:u
PROJETO DE LEI'N.· 42, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito
especial até o ·llmlte de NCz$ 108.000.000,00, para os fins Que especlficl' (:Men
sagem n,· 152/89-CN - 458/89, na origem.)

PROJETO Dl!; LEI N.o 41, .DE 19B9-ÇN

Altera descritores de atividades do Ministério da Educação, constantes 'do
Orçamento Fiscal da União. (Mensagem n.· 150/89-CN - 447/89, na' origem.) ,

.... J4tura: 5-9-89
Prazos: para apresentação de emendas: 19-.9,.89

na Comlssão Mista: 4-10-811

- Leitura: 24-8-89
Pra%O:. na Comissão Mista: 26-9-89

U
PROJETO DE LEI N.· 34, DE 19B9-CN

Autoriza o Poder Executivo a .abrlr ao Orgamento Fiscal da União, Lei n.·
7.715, de 3 de Janeiro de 1989, crédito suplementar no valor de NCz$ 6&4,846.000,00,
em favor dos MInIstérIos da Saúde e da PrevIdência e Assistência Social, para os
f1nll que especifica. (Mensagem n.· 139/89-CN - 427/89, na origem,)

- Leitura: 24-8-89
Prazo': na Comlssão Mista: 20-9-89

1&

PROJETO DE LEI N.· 35. DE 19B9-CN

AUtorlza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de NCz$
101.748.WO,OO. (Mensagem n.o 140/89-CN - 428/89. na origem.)

- Leltura: 5-9-89
l'raz..: para apresentaçáo de emendas: 19-9-89

na CoJn!sSli.o Mista: 4-10-39

:ili
PROJETO DE LEI N.· 43, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a abril" ao Orçamento Fiscal da União crédito
especial até o limite de NC-S 16.564.827,00, para OS !Ins que especifica. (Mensa-
gem n.· 153/89-CN - .483/89. na origem,) .

- Lelttll'2o: 5-9-89

Pr....: para apresentação de emendas: 19-9-89

na ComiJ;SM MIsta: 4-10-89

- Leitura: 24-8-89
Pr••o: na Comissão MIsta: 20-9-89

15

PROJETO DE LEI N.o 36, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União o credito
adicionai no valor de NCz$ 212.917.184,00. (Mensagem n.· 145/89-CN - 442-89,
na origem,)

16

PROJETO DE I.,EI N.o 37, DE 1989-CN

Autor~,a o Poder Executivo a abrir ao Orgamento .do MInistério dà AgrÍcul
~ura, créditos adicionais, até o Ilmlte de NCz$ 288.004.916,0"0, e dá outras pro
Yldências. (Mensagem n.o 146/89-CN - 443/89, na origem.)

.l'raz..: para apresentaçâo de emendas: 26-9-89·

na ComIssão Mista: 11-10-89

Praz..:· para. apresentação ae emendas: 26-9-89
na. Comissão Mista: 11~10-1llI

- Leltll1'a: 12-9-89

U

PROJETO DE LEI N" 45, DE 1989-CN

Autoriza O Poder Executivo a' abrir' ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar no valor de NCz$ 50.000.000,00, em favor dos Ministérios da Justiça
e dos Transportes, para 05 fins qUe .especlflc,!-. (Mensagem n.· 158/89-CN 
507/89, na orIgem.)

. ~
~ETO DE LEI N.~ 46, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da. União créditos
adlclonala até o limite de NCz$ 145.299.813,000,00 para átender despesas com o
~rvlço da divida de diversos órgãos. (Mensagem n.O 159/89-CN - 50189, na
origem.) .

..,. Leitura: 12-9-89

- Leitura: 5-9-89
Prazos: para apreientaçiio de emendas: 19-9-89

na Cõmlssão Mista: 4-10-39

- LeItura: 5-9-89
Prazos: para apresentação de emendas:..19-9-89

. na Comissão Mista: 4-10-89

- Leltura! 12-9-89

~7

PROJETO DE~ N" 38, DE 1989-CN

AutOriza o Poder Executivo à abrir créditos adIcionais até o' IJmlte 'de NCZ;
34.501.802,00, em favor de diversas Unidades Orçamentárlllli da Presidência da
República. (Mensagem n" 147/89-CN -' 444/89, na origem.)

PROJETO DE LEI .N,o 47, DE 1939-CN

Autoriza o Poder Executlvo a· abi:lr ao Orçamento Fiscal· da ·União crédito
suplementar até o llmIte de NCz.$ 21.600.000,00, para os fins que especifica. (Men
sagem n.. 160/89-CN- 517/89, .oa origem,)

Prazoo: para apresentaçâo de emendas: 26-9-89

n..-Có;:.msão Mista: 11-10-89 .

- Leitura: 5-9-89
Prazos: para apresentação de emendQIJ: 19-9-89

na Comissão Mista: 4-10-89

18

PROJETO DE LEI N" 39, DE 1989-CN

Aurorlza o Poder Executivo ;" abrir ao Orçamenro FIscal da Unliio créditos
adicionais atê o Ilmlte de NCZ; 1.063.880.388,00. (Mensagem n.o 148/89-CN _
445/89, na origem.)

Prazos: para apresentação de em',lldas: 19-9-89

na. Comissão Mista: 4-10-69

.- Leitura: 5-9-89

fi - MEDIDAS PROVISóRIAS

26

MEDIDA PROVISÓRIA N.· 82·, DE 25 DE AGOSTO DE 1939
(Publicada no DO de 28-8-89)

Dispõe sobre a polltlca salarial dos servidores civis e· mJlltarés· da Admlnls
traçlio Federal dlrcta, dM autarquias, das fundaçóes públicas e dos extintos Ter
r1tórlos· Federais e dá outra.. providências. (Mensagem n.o 151189-CN - 448/89,
na. origem.) . . . .

l'ra7.o: no congresso Nacional: 27-9-89

Prazos: para apresentação de emendas: 19-9-89

na Comissão Mista: 4-10-69

19

PROJETO DE LEr N.o 40, DE 1989-CN

Autoriza o poder Eliecutivo a abrir ao Orçamento Fiscal dâ União créditos
adicionais até o limite de NC?';; 1. 702 .043 .300,00, pe.ra atender despe.>as com o
serviço da divida de diversos órgãos. (Mensagem n" 148/89-CN _ 446/89 na
origem.) . ,.

- LeltlD'B:' 5-9-89

37:

MEDIDA PROVISóRIA N.o 83, DE 31 DE AGOSTO DE 1989
(Publ!cada no DO de 1.0-9-89)

Dispõe sobre a atual!zação monetârla das obrigaçócs que menciona e. dã,
outras providências. (Mensagem n .. 154/89-CN _ 491/89, n .. origem,).

.Comlssão M/.w.
Presidente: ~cnador Chagllli Rodrigues

Vice-PTr.sldente: Senador Gerson Camata'
Relator: Deputado Manoel Castro'

prazo: no congresso Nacional: 1.0-10-89
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l\S

MEDIDA PROVISóRIA N.· 84, DE 15 DE SETEMBRO DE 1989'
(PubIlcada no DO de 18-9-89)

Cria a carrelrE< e os respectivos cargos de Especialista em Polftlc,,-, Públicas
e Cklstão Governamental, fixa os valores de seus vencimentos e dá outras llro
vldênclas. (Mensagem n.· l64/89-CN - 540189, na origem.).

Comlssáo Mista

Presidente: Senador Pompeu de Sousa

Vice-Presidente: Deputado Jairo Carneiro

Relator: Deputado Michel Temer

Pr••os: para apresentação de emendas: 23-9-89

na Comissão Mista: 3-10-89

no Congresso Nacional: 18-10-89

Z9 .

MEDIDA' PROVISÓRIA N." 85, DE 19 DE SETEMBRO DE 1989
(Publlcada no DO de 20-9-89)

Autorjza a abertura. de crédito extraordinário, em favor da Secretaria. Geral
do Ministério do Interior, no valor de NCz$ 10.000.000.00, para as situaçóes que
especifica..

Pra..,,;; para apresentação de emendas; 25-9-89

na Com.lssão Mista: 5-10-89

no Congresso Nacional: 20-10-89

30

MEDIDA .PROVIsóRIA N.o 86, DE 22 DE SETEMBRO DE 1989
(Publicada no DO de 25-9-89)

Altera a trlbutaçfio de' fundos de aplicação de ~urto prazo e (iispõ~ sobre a
contribuição social, as contribuições para. o Finsocial e PIS/Pasep a destinação
da renda de concursos prognósticos.

P",..,,,: para apre.sentação de emendas: 30-9-89

na Comissão Mista.: 10-10-89

no Congresso Nacional: 25-10-89

31

MEDIDA' PROVISÓRIA N:o 87, DE 22 DE SETEMBRO DE 1989
(Publlcada no DO de 25-9-89)'

Dispõe sobre a absorção, pela União, de obrigações da extinta Nuclebrás e' do
3U... subsidiárias, da Infaz, do BNCC e da. RFFSA e dá outras providénci....

Prazos: para apresentação de emendas: 30-9-89

na Comissão MIsta: 10-10-89

no Congresso Na'cional: 25-10-89

MEPIDA PROVISóRIA N." 88, DE 22 DE SETEMBRO DE 1989
(Publlcada no DO de 25-9-89)

Regula. a concessão do abono previsto no I 3.0 do. art. 239 da Constlt1,1ição
Federal. .

Prazos: para apresentação de emendas: 30-9-89

na Comissão Mista: 10-10-89

no Congresso Nacional: 25-10-89

as
MEDIDA PROVISóRIA N.o 89, DE 22 DE SETEMBRO DE 1989

(Publicada no DO de 25-9-89)

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, atualiza o valor das muitas
trabalhistas, amplla. sua. aplicação, institui o Programa. de Desenvolvlmento do
Sistema. Federal. de Inspeção do Trabalho e .dá outras providências.

Prazos: para apresentação de emendas: 30-9-89

na Comissão Mista: 10-10-89

no congresso Nacionál: 25-10-89

m - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO'

M

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 64, DE 1988

Dlip6e sobre os vencimentos dos Mlnlstros de Es~ado.

- Leitura: 14-12-88

IV - PROJETOS DE RESOLUÇAO

3!i

PROJETO DE RESOLUÇãO N.o I, DE 1984-CN

Altera o art. 146 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tendo Pareceres
sob n.'" 88/84-CN, publicado no DCN de 6-11-84, da Mesa da. Câmara, favorável,

com a~ Emendas n.OS I, 2 e 3 que oferece; e 1/86-CN, publleado no DCN de
2-4-86, da Mesa do Senado, favorável ao projeto, cOm as emendas apresentadas
pela Mesa da Câmara.

36.

PROJETO DE RESOLUÇãO N,o 2, DE 19~4-CN

Substitui o parágrafo único do nrt. 72 do Regimento Comum, tendo Pareceres
sob n.'. 65/84-CN publlcado no DCN de ~1-9-84, da Mesa do Senado, contrário;
e 87/84, publicado no DCN de 6-11-84, da Mesa da CAmara, favorável nos termos
do substitutivo que oferece.

11

PROJETO DE RESOLUÇãO N." I, DE 1985-cN

Dispõe sobre a abertura das sessões.

18

PROJETO DE RESOLUÇAO N." I, DE 1988-CN

Prorroga o prazo de vigência da Resolução n.' 1I87-CN, e dá outras provi
dências, tendo parecer favorável publlcado no DCN de 7-10-88.

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 4, DE 1989-CN

DIspõe sobre o Regimento Comum do Congresso Nacional e altera sua P..eso
lução n.' I, de 1989, tendo:

PARECER favorável da Mesa da Câmara dos Deputados, sob n.o 36/89-CN
(dependendo de parecer da Mesa do senado FederaIJ.

- Leitura: 6-G-Ej)

PROJETO DE RESOLUÇãO N.O 5, DE 1989-CN

Altera o Regimento Comum - Resoluçé,o n.o I, de 1970-CN, alterada pelas
Resoluções n.· 2, de 1972-CN, e n." 2, de 19SO-CN.

- Leitura: 19-9-89

'1'_ VETO

u
Veto Parcial

PROJETO DE LEI DE CONVERSA0 N.' 16. DE 1989
(Oriundo da Medida Provisõrla n.' 68)

Altera a legislação tributária federal e dá outras providência". (Mensagem
n.· 114/89-CN - 3a7/89, na origem.)

Comissão l'rlIsta

Presidente: Senador Marco MacIel

Vice-Presidente: Deputado José Sorra
Relator: Deputado Osmundo Rebouças

Prazos: na Comissão Mista: 10-10-89

no Congresso Nacional: 20-10-89
- Lellura: 8-3-nn

42

Veto Parcial

PROJETO DE LEI N.' 8, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a. abrir ao Orçamento Fiscal da União créditos
adicionais até o limite de NCz$ 12'9.922.059.309,00 e dá outras providências. (Men
sagem n.o 155/89-CN - 494/89, na origem.)

- Leitura: 19-9-89

Comi!l1Sáo 1\lista

Presidente: Senador Chagas Rodrigues

Vice·Presidente: Sena-dor T"ourival Baptista
Relator: Deputado José Carlos Vasconcelos

Pra.os: na Comissáo Mista: 9-10-89

no Congresso Nacional: 19-10-89

43

Veto Total

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 87, DE 1986
(PL D.CI 4.329/81, na Ca,::a de origem)

Autoriza o Ministério da Agrlc.ultura a doar ao Municipio de Viçoso. do
Ceará os lmóveis que indica. (Mensagem n.' 161/89-CN - 505/89, nã origem.)

- Leitora: 19-9-89
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Comis5.1.o Mista

Presidente: Senador Meira FiÍho

Vice-Pl'-csidente: Deputado Jonas Pinheiro

Relator: Deputado AéciO de BOl'ba

Pra.>ns: na Comissão Mista: 9-10-89

nE> dongresso Nacional: 19-10-09

Veto Total

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.' 42, DE 1988
(PL n.' 243/87, na Casa de origem)

Crla cargos de Especialista em Pollticas Públicas e Gestão Governamental
fixa o valor de seu vencimento, e dá outras providências. (Mensagem n.' 162/&9-CN
- 513/89, na origem.)

- Leitura; 19-9-89

ComisS<:o Mista

Presidente: Senador Pompeu de Sousa

Vice-Presidente: Senador Mauricio Corrêa

Relator: Deputado Michel Temer

Pra.zos: na ComJssão Mista: 9-10-89

no Congresso Nacional: 19-10-89

Veto Total

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.' 24, DE 1989
(PL n.' 2.123/89, na Casa de origem)

Dispôe sobre a Gratificação .Extraordinária dos servidores do Tribunal de
Contas da União e dã outras providências. (Mensagem n.' 163/89-CN - 521/89,
na origem.)

- Leitura: 19-9-89

Comissão Mista

Presidente: Senador Carlos Patroclnio

Vice-Presidente: Deputado Geraldo Campos

Relator; Deputado José Dutra

_os: na Comissão Mista: 9-10-89

no Congresso Nacional; 19-10-89

Encerra-se a Sessão às 14 horas e 44 minutos.

ATOS DA MESA
a) Aposentadoria

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
"b", do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve, nos termos do artigo 40, inciso 111, alínea a,
da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, item n, alínea a, e 186,
item I, alínea a, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, conceder aposentadoria a DARCI DE SOU
ZA, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Clas
se Especial, Referência NS.25, do Quadro Pennanente
da Câmara dos Deputados, com o provento aumentado
de 20%, na forma do artigo 193, item 11, da Resolução
n° 67, citada.

Câmara dos Deputados, 21 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

b) Exonerações
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
Resolve exonerar, de acordo com o artigo 137, item
I, § 1', item 11, da Resolução n' 67, dc 9 de maio dc
1962, combinado com o Ato da Mesa n' 161, de 13
de setembro de 1989, DEGLIER GOULART MA
CHADO, do cargo de Secretário Particular, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Parti
do da Mobilização Nacional, a partir de 11 de maio
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara
dos Deputados, em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuiçõcs que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
Resolve exonerar, de acordo com o artigo 137, item
I, § I", item 11, da Resolução n' 67, de 9 de maio de
1962, combinado com o Ato da Mesa n' 161, de 13
de setembro de 1989. CARLOS ALBERTO ALVES
FILHO, do cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinetc do Líder do Parti
do da Mobilização Nacional, a partir de 11 de maio
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara
dos Deputados, em exercício.

c) Nomeação sem efeito
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,

resolve, tornar sem efeito o Ato de 11 de setembrú
de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 12 subseqüente, que nomeou JOSÉ AUGUSTO
MACIEL para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Social Cristão, o cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 1989.
- Deputado Inocêncio de Oliveira, Presidente da Câ
mara dos Dcputados, em excrcício.

d) Nomeações
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, HIPÁCIA
AUGUSTA CASTELO FERRO, Técnico Legislativo
Adjunto, Classe "B", ponto n' 3552, para exercer, no
Gabinete do Lídcr do Partido da Rcconstrução Nacio
nal, o cargo de A"isl<'nte de Gabinete, CD-DAS-102.1,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo altigo 2' do Ato da Mesa n' 152, de 5 de
setembro de 1989.

Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 1989.
- Deputado Inocêncio de Oliveira, Presidente da Câ
mara dos Deputados, em exercício.

O Presidcntc da Câmara dos Deplltados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
li, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
Resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, IONE ADRIA
NA DE CAMPOS MENEZES, para exerccr, no Gabi
nete do Líder do Partido Social Cristão, o cargo de
Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
2" do Ato da Mesa n' 152, de 5 de setembro de 1989.

Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 1989.
- Deputado Inocêncio de Oliveira, Presidente da Câ
mara dos Deputados, em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1", item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, IZANI
MARIA DE SOUZA para exercer o cargo de Assis
tente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Refe
rência NM.24. do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo I? da Resolução
n" 7. de 1989.

Câmllra dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmma
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no LISO das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item l, alínea

a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março dc 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, LIL
AMPARO CHIESA DE MARTINS para exercer o
cargo de Assistente Administrativo, CD-AL-026, Clas
se "A", Referência NM.24, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
I' da Resolução n' 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
-, Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1", item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
rcsolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, ARGE
MIRO DIAS DA COSTA para exercer o cargo de
Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A",
Referência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo l' da Reso
lução n' 7, de 1989.

Câmara dos Deputadm" 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo I", item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do arigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, LUIZ
CARLOS SANCHES para exercer o cargo de Assis
tente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Refe
rência NM.24, do Quadro Permancnte da Câmara dos
Deputados, transfonnado pelo artigo l' da Resolução
n"7, de 1989.

Cãmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989
- Deputado Paes de Andrade. Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Prcsidente da Câmara dos Deputados, no uso das
aftibuições que lhe confere o artigo lo, item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na fonna do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolnção n' 67, de 9 dc maio de 1962, FREDE
RICO SILVErRA DOS SANTOS para exerccr o cargo
de Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe"A",
Referência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, trasformado pelo artigo l' da Resolução
n' 7, de 1989.

Cãmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo I", item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119. de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a.
1'. da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962,
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ALBINO PEREIRA para exercer o cargo de Assistente
Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Referência
NM.24 do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, transformado pelo artigo l' da Resolução n' 7,
de 1989.
C~mara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.

- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
I', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, ELIZA
BETE OHFUGI para exercer o cargo de Assistente
Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Referência
NM.24, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, transformado pelo artigo l' da Resolução n' 7,
de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Dcputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o aitigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
I', da ReSOlução n' 67, de 9 de maio de 1962, SÓNIA
ANDREA BAIOCHI MACEDO para exercer o cargo
de Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe"A",
Refência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo I' da Reso
lução n' 7, de 1989.

Câmara dos Deputados 19 de setembro de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, ANA
MÁRCIA DE ANDRADE PETRIZ para exercer o
cargo de Assistente Administrativo, CD-AL·026, Clas
se "A", Referência NM.24, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
I' da Resolução n' 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' lI9, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, SOLAN
GE DE CÁSSIA LIBERAL AMADOR para exercer
o cargo de Assistente Administrativo, CD-AL·026,
Classe"A", Referência NM.24, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
1" da Resolução n" 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 dc setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, ~

1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, LEILA
TRAVERSO DE RESENDE para exercer o cargo de
Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A",
Referência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 1'. da Reso
lução n' 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo I', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n" 119, de :lO de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, SIMONE
PORTO MEGGETTO para exercer o cargo de Assis
tente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Refe
rência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo I' da Resolução
n07, dc 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, FLAVIO
SILVA MACEDO para exerCer o cargo de Assistente
Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Referência
NM.24, do Quadro Permanente da Câmara dós Deputa
do~; transformado pelo artigo 1" da Resolução n' 7,
ile'1989. .'.'

Câmara dos Deputados, 19 de seterubro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103; alínea a, §
1\', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, ROBER·
TO MAURO DUTRA DE FREITAS para exercer o
cargo de Assistcnte Administrativo, CD-AI-026. Classe
"A", Referência NM.24, do Quadro Pcrmancnte da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo l'
da Resolução n' 7, de 1989.

Câmard dos Deputados, 19 de serembro de 1989.
- Dcputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Depntados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribnições qne lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ala da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1\', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, MARIA
DA CONCEIÇÃO COALHO para exercer o cargo
dc Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe"A",
Referência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
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dos Deputados, transformado pelo artigo l' da Reso
lução n' 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Dcputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a. do Ato da Mesa n" 119, de 30 de março de 1989,
resolvc nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, ISABEL
CRISTINA ALVES VEIGAS para exercer o cargo de
Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A",
Referência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo l' da Reso
lução n" 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 dc setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das
atribuíções que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, CARMO
ANTONIO DE SOUZA para exercer o cargo de Assis
tente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A", Refe
rência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo l' da Resolução
n' 7, de 1989.

Câmara dos Depuitados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Depqtados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
1', da Resolução n'67, de 9 de maio de 1962, ANDREY
ANTONIO CAVALCANTI DA MOTA CABRAL
para exercer o cargo de Assistente Administrativo, CD
AL-026, Classe "A", Referência NM.24, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo l' da Resolução n'7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artígo 1'. item I, alínea
a do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea a, §
I'. da Resolução' n' 67, de 9 de maio de 1962, MAR
CELO AZEVEDO LARROYED para exercer o cargo
de Assistente Administrativo, CD-AL-026, Classe "A",
Referência NM.24, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo I" da Reso
lução n" 7, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade,Presidente da Câmara
dos Deputados.
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Paulo Paim

Vice-Líderes

Líder

HAROLDO UMA

Vice· Líder

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PC do B-

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líder

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDC-

Líder

ROBERTO BALESTRA

Vice·Líderes

Gidcl Dantas

Paulo Delgado

Ademir Andrade

Aldo Arantes

Aécio de Bc'rba
Felipe Mendes

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia

Elia~ Murad

Vice-Líderes

Robson Marinho
Virgildásio de Senna
José Costa

PARTIDU DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-
Líder

VIVALDO BARBOSA

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB -
Líder

EUCLIDES SCALCO

Líder

AMARAL NETTO

Vice-Líderes

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Darcy Pozza



COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT

Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Titulares

PMDB

Chico Humherto

Jo,e EEas
Osvaldo Sobrinho

.2 Vagas

PDT

2 Vaga~

PTB
Roberto Torres

PT

PDC

Renato Johnsson
Rita Camata

Alvsson Paulinelli
Ch"ristóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice: Miehiks
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

Jones Santos Neves
10 Vagas

PFi.

.Júlio Camp'"
Narciso Mendes
Rita Furtado
Sadic Hauach"
Sérgio Brito

PFL

Alcides Lima Jacy Scanagatta
Alércio Dias Jonas Pinheiro
Alysson Paulinelli Sérgio Brito
Erico Pegoraro Ubiratan Spineli
Francisco Coelho Vinícius Cansanção
Iberê Ferreira

PSDB

Edmundo Galdino Saulo Queiroz
Nelton Friedrich Vicente Bogo

PDS

Adauto Pereira Osvaldo Bcndcr
Adylson Motta

PDT

Amaury Müller Nelson Aguiar
Carlos Cardinal

PTB
Javme Paliarin Rodrigues Palma
José Egrcja

PT

Antonio Marangon Joáo Paulo

PSB

PC do B

José Carlos Sabdia

Francisco Benjamim
JaiTo C.'arneiro
!'vlessias Güis
Ney Lopes
O;;car COlTe3

Paes Landim

Miro Teixeira

Roherto Torres

Ibrahim Abi-Aekel

VirgI1io GuinHlrüc·;

fl,loema S:io Thiago
1 Vaga

Carlos Cardinal

PDT

1'1.

Féres Nader

PSB

rT

PL

PTR

PT

PDC

PDS

PDS

PFL

PDC

PTB

PDT

PSDB

PSDB
Sigmaringa Seixas
Vilson Souza

PC do B

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Flávio Rocha

2 Vagas

Lídice da Mata

Darcy Pozza
Francisco Diógene:s

Carrel Benevides
Gastone Righi

Sotero Cunha

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

Marcos Formiga

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

José Genoíno

José Maria Eymael

Aloysio Chaves
Costa Ferreira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

1 Vaga
Sceret,íria: Ddzuíte M. A. do Vale
Ramal: 69(lC>

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇAo

Presidmte: N,,\son Jobim - PlvlDB - RS
Vice-Presidentes: .Joüo Natal - P\<IDB - GO

Jorge rVledauar - PMDB - BA
Bonifãcio de Andrada - PDS
MG

Titulares

PMDB
• Michd Temer

Nelson Johim
Nilson Gib,l'n
Osvaldo Macedo
Plínio Martins
Renato Vianna
Ros~irio Congrn Netl'l
SergiO Spada
Thcndurn ivlende~.

Tito Costa

BrandEtO I'vlonteiro
Doutel de Andrade

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Jorge Hage
Juarez Maryues Batista

Arnaldo Moraes
Bernardo Cabral
Carln~ Vinagre:
Harlan Gadelha
Hélio Manhües
João Natal
Jorge Medauar
José Dutra
José Tavares
Leopoldo Souza
Mendes Ribc,iro

Jorge Leite
Márcia Kubitschek

Osmundo Rehouças
Ralph Biasi

Roberto Jefferson

Fernando Lyra

Gumercindo Milhomem

José Camargo
José Jorge
Paulo Marque,
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Robson Marinho
1 Vaga

Gerson Peres

Manoel Mota
Maurício Fruet
Maunlio Ferreira Lima
Matheus Iensen
Nilso Sguarézi
Onofré Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário C()ngro Neto
Tidci de Lima
2 Vaga,.

PL

PSB

PC do B

Suplentes

PMDB

Airton Sandoval
Antero de Barros
Franci"co Amaral
Joaci Grles

PL

I'DT

PT

Álvaro Valle

PDS

Ervin Bonkoski
JO'é Elias

Florestan Fernandes

PTB

PSDB

rDC
Eduardo Siqueira Campos

Antônio SaEm Curiati
Árnold Fioravante .

PFL

Alnlsió Va~concdos

Antonio Britto
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Domingos .Iuveml
Eliel Rodrigues
Henrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez
José Costa
José Ulí"es de Oliveira
Luiz Leal

Lysüneas Maciel
Luiz Salomão

Cristina Tavares
~oyo lha

Angelo Iv1agalh;'ie"
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco Coelho

Jo:io da Mata

Afif Domingos

Manuel Domingos

Eduardo Bonfim

Raquel Capiberibe

Secretário: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMDB - AL

Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

Titulares

PMDB

PL

PDC

psn

Jose Tavare~

Jose Viana
Maguito Vilela
IvloÍsês Avelino
Onofre Com"a
Percival Mun iz
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruv 1':edel
Sé{gio Spada

PFL

PDS

Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barhosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

Telmo Kirst

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz f"farques
Maurício Campos
Narciso N1endt::-

PSDBI Vaga

Juarez Marques Batista
Ziza Valadares

PC do B

Suplentes

PMDB

Antônio Ueno
Assis Canuto
CJeonàncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Pra

Alexandre Puzvna
Antônio Ctlmn~a
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fremio~

JO:10 Maia ~

João Rezek
José Amando
José Freire

Paulo Mourão

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Aldo Arantes

Antônio de Jesus
CcIso Dourado
Del Boseo Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo Cersósimo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza
Marcos Queiroz

Oswaldo Almeida

José Carlos Sabóia

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros



PC do B

PCdo B

João Herrmann Neto Gilson Machado
Osmar Leitão
Sérgio Brito

Sér!!io Nava
3 Vagas •

PT

José Serra

Mendes Botelho

Mello Reis

PfL

PDS
Myriam Portella

PFL
Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Orneias

PDS

PDC

PDT
César Maia

PTB

PSDB

PSDB
Paulo Silva

PMDB
Jos': Maranhão
Luis Roberto Ponte
'Prisco Viana

Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

1 Vaga

Marluce Pinto

Paulo Zarzur

Aloysio) Chaves
Antônio Ferreira
Enoc Vieira
Etevaldo Nogueira

Ary Valad,\o

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

Brandão Monteiro

Sccrettiria: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6YY8 - 7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

IKTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário As>ad - PFL - Me;
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - POC - BA

Titulares

Florestan Fernandes

Antonio Perosa
Geraldo Campos

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes

Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo dc Castro
José Carlos Vasconcelos

PDC

PT

Cunha Bueno

I Vaga

l'DS

PDT

Roberto Augusto

PTB

Octávio Elísio

PFL· Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

Ivo Ccrsásimo
Manoel Moreira
Nvder Barbosa
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
1 Vaga

PSDB

Suplentes.
PMDB

Manoc1 ;vloreira
rvIuria Ltícia
Uldurico Pinto
:1 Vagas

Ndsc)n Aguiar

Joaquim Sucenn

Anna Mana f{attes
Carlos Mosconi

Paulo Delgada

Artenir Werner

Miraldo Gomes

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manluies
Ivo Lech
Jorgc Uequed

Alysson l'aulindli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcúntara

COMISSÃO DE
DEFESA KACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PfL - CE
Vice-Presidentes: Dionisio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos - PFL - AI'
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares
PMDB

Gumercindo Milhomem
PT

Antônio Câmara
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Francisco Pinto
Geraldo Fleming
Haroldo Sanford

PTB
Elias Murad Valmir Campelo

I'DC

Paulo MOllráo

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: ó931l - 6931

1 Vaga

Rodrigue... Palma

Jesus Tajra
JeSualdo Cavalcanti
Narciso i\1endes
Sarney Filho
2 Vagas

Lélio Souza
Manoel Mota
Mauricio Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

1 Vaga

Jo~é Luiz rv1aia

PT

PFL

PTB

PDS

PDl'

PSDB
Vicente Bogo
1 vaga

Suplentes
PMDB

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoc Vieira
José Thomaz Non,;

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

Ernesto Grade lia

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Lysân~as Maciel
Gonzaga Patriota

Adylson Motta
Jorge Arbage

Afrísin Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bent~s

Francbco Sales
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

PSB

Adolfo Oliveira

1 Vaga

Secrerário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Ramais: ónn -6921

PL

Eduardo Bonfim

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Aldo Ar'l'lte,

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE

PSB

PDS
Victor Faccioni Eurico Ribeiro

PDT
Raquel Cândido Paulo Ramos

PSDB
Fábio Feldmann José Guedes
Geraldo Alckmin Filho

Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

F:ibic;Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDl' - RO

Lézio Sathler

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalbo
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas '

PFL

Chico Humberto

PT

PTB
Roberto Augusto

POT

PDC

PSDI:l

-Suplentes
PMDB

Jairo Azi

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
Jos~ Dutra

Lurdinha Savignon

Chagas- Duarte

Cleomincio ron~eca

Leur Comanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Caio Pompeu
}';il1io Feldman

João da-Mata·(PDC)

PTB
Leonel Júlio

PT

S~rgio Carvalho

Osvaldo Bondcr

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie- Hauache

PFL

PDS

PDC

PDl'

PSDB·
Juarez Marques Batista

Suplentes

PMDB
Joaquim Haickel
M<irio de Oliveira
Milton Lima
Paulo Almada

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
H{lit1 R[l\~t'"

Paulo Ramos

Farabulini Júnior

José Genoíno

Sotero Cunha

Carlos Virgílio

Anníbal Barcellos _
Dionísio Dal Prâ
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Arnaldo Martins
José Guedes

Lúcia Braga
Sandra C;valcanti
Waldeck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
RenatD Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Adlôa
Valdir Colatto

PFL

Titulares

PMDB
Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhi;es
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos



Secretürio: Benício rvlendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton ConJeim - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB
CE
César Maia - PDT - RJ

Titulares
PMDB

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonô

Mário Martins
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
Roberto Vital
11 Vagas

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Gastone Rigbi

PT
1 Vaga

PTB

PL

PDT
Nelson Seixas

PDS

PDC

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

Fernando Lvra
Floriceno Paixão

Adylson Motta
Aécio de Borba

Benedicto Monteiro
Elias Murad

José Carlos Coutinho

Antur da Túvo]a
Moema São Thiago

Jonival Lucas

PFL

Gumercindo Milhomem

Amilcar Moreira
Daso Coimbra
D.ienal Gonçalves
Henrique Eduardo Alves
José da Conceição

Alceni Guerra
Alvsson Paulinelli
A~gelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

Suplentes
PMDB

Alvaro Valle

João Herrmann Neto

PCdo B

PSB

PCdo B

Lídice da Mata

PL

PSB

PT

Orlando Bezerra
Oscar Conea
Ricardo Izar

PL

Bocayuva Cunha

Horácio Ferraz

Osvaldo Bender

I Vaga

PTB

Koyu lha
Vilson Souza

PDS

PDT

PDC

PSDB

pedo B

Fábio Raunheitti
Feres Nader

José Luiz de SÚ

Lidice da Mata

Amaurv Müller
Luiz Salorn:io

Jo~é Gomes

Virgllio Guimarües

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO·

PresIdente: Ubiratan Aguiar ~ PMDB - CE
Vice-Presidente;; Celso Dourado ~ PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP

Secrctüria: iVlaria Laura Coutinho
Ramais: 7016 -7019

Antoniocarlos Mendes
Thame.

Dirce Tutu Quadros

Titulares
PMDB

Jose Luiz Maia
Adauto Pereira

I Vaga

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
C\tíudio Ávila
Iberê Ferreira

Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vània
Luís Roberto Pome
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
R<ilph Biasi
Roberto Brant

Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corréa
Saulo Coelho
Vinicius Cansançào

PDC

PT

PTB
Valmir Campelo

Eurico Ribeiro
PDS

PDT
I Vaga

PSDB
Virgildüsio de Senna
Ziz; Valadares

Alberico Filho
Amilcar Moreira
Emani Bodrim
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Geovah Amarantc
Hélio Duque
Israd Pinheiro
João Agripino

Irma Passoni

Gidel Dantas

José Serra
Ronaldo Ce,ar Coelho

Milton Barbosa lPDC)

Carios Virgílio

Raquel Cândido

PSB

PC do B

Ademir Andrade

Manuel Domingos

José Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Osmundo Rcbouças
Roberto Brant
Sérgio Naya
I Vaga

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

José Serra

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

Titulares
PMDB

PSB
I Vaga

Edmilson Valentim

SecreUíria: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 69g0 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS

Francisco Küster
José Carlos Grecco

PSDB

PDS

Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sales
Gonzagà Patriota
Irajá Rodrigues
João Carlos Bacelar

PFL

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

José Freire
José Maranhão
Maguito Vilela
MÚcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camala
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

Jorge Hage
Octávio Elísio

PDT

Tadeu França

Eurico Ribeiro

Sólon Borges dos Reis

PDS

PT

PTB

PSDB

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Afn·sio Vieira Lima
Aga>siz Almeida
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flüvio Palmicr da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Iranildo Pereira
Joaquim Haiekel

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Clcontincio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Marcos QlIeiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Pnulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

PDS

PL

Vladimir Palmeira
PT

Márcia Cibili, Viana

PTB

Felipe Mendes

PDT

Gastone Righi

PDC

Suplentes
PMDB

Cunha Bueno
Delfim Ndto

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

BasIlio Villani
Jayme Paliarin

Ernesto Gradella

José Maria Eymael

Flávio Rocha

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de· Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

PFL
Florestan Fernandes Paulo Delgado Aécio de Borba Fclipe Mendes

Antônio Ucno
Arnaldo Prieto

Jofraa Frejat
José Jorge Milton Barbosa

PDC PDT

César Maia José Fernandes



Suplentes PDS
PMDB Bonifácio de Andrada Francisco Diógenes

Joao Agripino
José Carlos Vasconcelos PDT
Samir-Achóa Bocayuva Cunha Luiz Salomao
Tidei de Lima
4~u ~

Basílio VilIani

Luiz Gushiken

Jonival Lucas

PTB

Horácio Ferraz
PT

PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denísar Arneira
Haroldo Sabóia

PFL Benedicto Monteiro Josê Elias

PSDB
Euclides Scalco Rose de Freitas
Ronaldo Cezar Coelho

Expedito Machado
Fernando Gaspanan
João Natal
Iranildo Pereira
Lúcia Vânia
Milton Reis

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Suplentes
PMDB

Nyder Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
4 Vagas

PFL
Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite

Francisco Küster
Geraldo Campos

Felipe Mendes

Brandão Monteiro

Basílio ViIlani

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

PSDB
José Gut;des

PDS
Gerson Peres

PDT
José Fernandes

PTB
Farabulini Júnior

PT

PT
Antônio Marangon

PDC
José Maria Eymael

Secretária: Állia Félício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AMO
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - Df

Aloysio Chaves -PFL~ PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ

Vladimir Palmeira

'PDC

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-·PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

João ele Deus Antunes

Luiz Viana Neto
Marcelo COl'deiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leao
Maun1io Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

Jaime Santana
Moema São Thiago

Virgílio Guimaraes

Mello Reis

José Maurício

PT

PL

PFL

PDS

PTB

PDC

POT

PSDB

Titulares
PMDB

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Tarzan de Castro

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Benedita da Silva

Adolfo de Oliveira

Artur da Távola
Egídio Ferreira Limá

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

PDC
Luiz Gushiken

José Gomes

Eduardo Moreira Mário Lima
Gabriel Guerreiro Maurício Pádua
Genésio de Barros Osvaldo Macêdo
Jmío Rcsek Paulo Almada
José Amando Prisco Viana
Luiz Alberto Rodrigues

I VagaMarcos Lima
PFL

Alcides Lima José Santana de
Assis Canuto Vasconcellos
Ézio Ferreira José Tinoco
Geovani Borges Maurício Campos

PSDB
Antonio Perosa Octávio Elísio
Mauro Campos

PDS
Aécio de Borba Victor Faccioni

PDT
Raquel Cândido José Mauricio

PTB
Leonel Júlio Marluce Pinto

PT
Vladimir Palmeira

PDC

Tarzan de Castro
Secretârio: Silvio Avelino da Silva

Ramais: 7025 - 7026
COMISSÃO DE

MINAS E ENERGIA
Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

Titulares
PMDB

PFL
Maluly Neto
Simao Sessim
Victor Fontana

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
Percival Muniz

PSDB

PDS
Arnold Fioravante Victor Faccioni

PDT
Márcia Cibilis Viana 1 Vaga

PTB
Leonel Júlio Valmir Campelo

PT

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Airton Sandoval
Aluízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes

PDS
José Luiz Maia Telmo Kirst

PDT
Chagas Duarte Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha

PSDB
Jayme Santana
Maria de Lourdes Abadia

Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
I vaga

Suplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosârio Congru Neto
Jorgc Vianna

PSB

Eduardo Bonfim

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Barros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

PC do B

Domingos Leonelli

Virgildásio de Senna

PFL

Suplentes
PMDB

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas

Aloísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro
Maguito Vilela

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Rose de FreitasAnna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros



Mário Lima
\'ilson Gibson
7 Vagas

Ricardo Fiuza
Waldeck Ornélas
2 Vaga,;

PDC

PFL
Osmar Leitão
Victor Trovão
I Vaga

Nelton Friedricb

lvlyriam Portella

Robertcl Augusto

Lysâneas Maciel

PDS

PT

POC

PDT

PTB

PSDB

PTB
Sólon Borges dos Reis

Miro Teixeira
PDT

PFL

PT

PTB
Roberto Augusto

1 Vaga.

PDT

Jorge Arbage

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza

PSOB 1Vaga

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga

PDS

Titulares

PMDB
Jorge Uequed
Jones Santos Neves
José da Conceição
J()sé Tavares
Júlio Costamilan
I Vaga

PT

PDC

Suplentes
PMDB

Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
9 Vagas

PFL

Suplentes
PMDB

1 Vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011 - 7012

Mendes Botelho

Humberto Souto
Lúcia Braga
Lúcio Alcántara
Narciso Mendes

Paulo Paim

F,ibio Raunheitti

Alarico Abib
Álvaro Antônio

Lurdinha Savignon

Carlos Alherto Caô

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

Chagas Duarte

Aécio de Borba

Célio de Castro

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmilson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
HaroIdo Sabôia~

Irma Passoni

Jairo Carneiro

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte

Átila Lira
Enoc Vieira
Eunice Michiles

Farabulini Júnior (PTB)

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Feres Nader

Floriceno Paixão

COMISSÃO DE TRABALHO
Pnõsidente: Carlos Alberto Caô - PDT~ R.l
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B 
RJ

Leonel Júlio

Octávio Elísio
Vicente Bol'.O

Osvaldo Bender

Paulo Silva

Nosser Almeida

1\1usstt Demes
Sadie Hauaché
2 Vagas

PL

PT

PTB

PDS

PFL

PDC

Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

PT

PL

PSB

PDC

PSDB

João Paulo

PSDB

PC do B

Suplentes
PMDB

Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
13 Vagas

PFL

Hutnberto Souto
Jalles Fontoura
Luiz Marques

PDT

I Vaga

PDS

Paulo Paim
I Vaga

Adhen;ar de Barros Filho
2 Vagas

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

Anmbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos
Osmar Leitão

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

Jmé Carlos Coutinho

Edmibon Valentim

Abigail Feitosa

Benedita da Silva

Oswaldo Almeida

Adylson Motta
Gerson Peres

Artenir Werner

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Miraldo Gomes

PC do B

Farabulini Júnior
Joao de Deus Antunes

Manuel Domingos

Francisco Kü'~teT

Geraldo Campos

PSB
Francisco Rolim

Secretária: Maria Inez Lins
Ramal: 6914

i\lovsio Teixeira
Ari;tides Cunha
Carlos Vinagre
Héiio Rosas
Joáo Natal
José Freire
Leopoldo Be"one

Presidente: Irma P,,>soni - PT - SP
Vice-Presidentes: fvliru Teixeira - POT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Titulares
PMDB

Mario de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Tbeodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

2 Vagas

Sólon Borges dos Rei,

Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
RiCardo Izar
I Vaga

Santinho Furtado
Theodoro Mende,
3 Vagas

i Vaga

Cunha Bueno

Roberto Jefferson

José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

Nelson Seixas

Carlos Virgílio

PL

PT

PDC

PTB

PDS

POT

PFL

PFL

PDS

POT

PTB

PSDB
Sigmaringa Scixns
Virgildásio de Senna

PSDB
Jorge Uequed
Maria de Lourdes Abadia

PCdo B

tosé Genoíno

I

Roberto Balestra

Larcos Formiga

I
\,\ldo Arantes

i PSB

João Herrmann Neto
ISecretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
IRamais: 6992 - 6994
I _,

COMISSAO DE SAUDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS
, Elias Murad - PTB - MG

Arnaldo Faria de Sei - PJ - SP

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruv Ncdel
UlcÍurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
J?jenal Gom~alves

Ooreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Am arai
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge Uequed
José Viana

Ldopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
R~bem Branquinh(;

Artenir Werner
~ry Valadão

I

[outel de Andrade

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Miehiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

Carlos Mosconi
Célio de Castro

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
J'osé Camargo
lCevv Dia,
I "

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia
I

Elias Murad
Joaquim Sueena

Chico Humberto
Florieeno Paixão

Antonio Salim Curiati
;\ry Valadã"



Jayme Paliarin (PTB)

Reunião: 4'" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

Nelson Sabra
Waldeck Ornelas'

Deputados

Fernando Gasparian
Irajá Rodrigúes
Oswaldo Lima Filho
Raimundo Bezerra
Roherto Brandt

Luiz Salomão

Hermes Zanetti

PDS
Felipe Mcndes

PDT

PFL

PSDB

PTB

Carrel Benevides

PT

João Paulo
PDC

PDT

Artur Lima Cavalcanti

PDe

PFL
Ézio Ferreira
J<ltran FreJat
José Camargo
Luis Marques

PSDB

Anna Maria Rattes

PDS

José Luiz Maia

Roberto Balestra

PL
José Luiz de S:í

PSB
Abigail Feitosa

PC do B

Manuel Domingos

Suplentes

PMDB

Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna

Jarbas Passarinho

Pompeu de Souza

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Severo Gomes
José FDgaça
Nelson Wedekin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

Senadores

Moisés Ahrão

Odacir Soares

Composição

Mauro Borges

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 693" - 6939

Presidente: Deputado Waldeek Ornelas (PFL)
Vice-Prcsidentc: Deputado Hermes Zaneti (PSDB)
Relator: SenadDr Severo Gomes (PMDB)

PMDB

2 - COMISSÃO ~nS.TA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E PE
RICIAL DOS ATOS E FATOS GERADO
RES DO ENDIVIDAMENTO EXTERNO
BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPOSI
ÇÓES CONSTITT.!CIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Meira Filho
Nelson Wedekin

Pompeu de Souza

Marluce Pinto

1 Vaga

Telmo Kirst

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz
Ziza Valadares

Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
João Alves
José Jorge
Levy Dias
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Simão Sessim

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
G"nebaldo Corr"ia
Israel Pinheiro
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos VaconceUos
José Maranhão
Manoel Moreira
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto
Santinho Furtado
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

PFL

PDS
Darcy Pozza
Felipe Mendes
Jorge Arbage

PTB

PSDB

Titnlares
PMDB

Deputados

PDS

PDr

Benedita da Silva

PTB

PDC

Carrel Benevides

PT

José Maurício

Jairo Carneiro

Secretária: !ole Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

Chagas Rodrigues
Teotonio Vilela Filho

Senadores

João Lobo
Lourival Batista

Louremberg Nunes Rocha F,ibio Raunheitti
Fére, Nader

COMISSÓES MISTAS

1. COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

Felipe Menu",

César Maia
Luiz Salomáo

João Castelo

Composição

President": Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice- Presidente: Deputado César Maia - PDT 
RJ

PDT

João Calmon
Leopoldo Peres
Mendes Canale
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Vago

Luiz Marques
Simão Sessim
Stélio Dias

PDS

PDC

Osvaldo Sobrinho

PDT

PTB

Tadeu França

Ary Valadão

PT

PSDB

Saull1 Queiroz

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

José Fcrnandes

PTB

PFL

Mendes Botelho

PDC

PDT

PDS

Jorge Arbage

PT

PSDB

Mauro Campos

Suplentes

PMDB

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphta\i Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Antoniocarlos Mendes
Thame

Edmundo Galdino

Arnold Fioravante

Sérgio Carvalho

João de Deus Antunes

Alziro Gomes
José Santana de Vasconcellos
Júlio Campos
Lael Varella

PFL

João Paulo

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Gidel Dantas

Ernesto Gradella

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
Gustavo de Faria
lturival Nascimento

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

Joaquim Sucena

Darcy Pozza

Antônio Perosa
Lézio Sathler

Brand:Ia Monteiro

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcv Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MO
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG

Titulares

PMDB

Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincaronc
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz.

PSDB

Sigmaringa Seixas

PT

Irma Passoni
Virgllio Guimarães

PTB

Carlos Alberto Gastone Righi

Itamar Franco (sem partido)



MEMBROS DO CONGRESSO MEMBROS DO PODER EXECUTIVO3 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Composi~ão

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

Almir Laversvciler

Cesar Vieira de Rezende

Charles Curt Mucller

José Carlos Mello

Pedro José Xavier
Mattoso

EDIÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS rPREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$O,ll 1


