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§ 5 2 No caso do § 4 2, presente a plausibilidade do direito
invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação,
poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado,
medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a
controvérsia esteja estabelecida.

§ 6 Eventuais pedidos de uniformização idênticos, re-
cebidos subseqüentemente em quaisquer Turmas Recursais, ficarão
retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tri-
bunal de Justiça.

§; 7 5 Se necessário, o relator pedirá informações ao Pre-
sidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de Unifor-
mização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco-dias. Even-
tuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão
se manifestar, no prazo de trinta dias.

§ 82 Decorridos os prazos referidos no § 7 2, o relator
incluirá o pedido em pauta na Seção, , com preferência sobre todos os
demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas
corpus e os mandados de segurança.

§ 92 Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos
referidos no § 62 serão apreciados pelas numas Recursais, que po-
derão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, su sai
cularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.
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Art. 14, Caberá pedido de uniformização de interpretação
de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre ques-
tões de direito material proferidas pot : Turmas Recursais na inter-
pretação da lei.

§ 1 2 O pedido fundado em divergência entre Turmas da
mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em,
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

§ 2' O pedido fundado em divergência entre decisões de
turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a
súmula ou- jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma
de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a
presidência do Coordenador da Justiça Federal.

§ 3' A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
será feita pela via eletrônica.

§ 42 Quando a orientação acolhida pela Turma de Uni-
formização, em questões de direito material, contrariar súmula ou
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de justiça -STJ, a
parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá
a divergência.

§ 1 2 Para os efeitos do § 3 5 do art. 100 da Constituição
Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem
pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo
valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial
Federal Cível (art. 3 2, capta).

§ 2 2 Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o
seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

§ 3 5 São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do
valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na
forma estabelecida no § 1 2 deste artigo, c, em parte, mediante ex-
pedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou
suplementar do valor pago.

§ 4 Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no
§ 1 2, o pagamento lar-se-á. sempre, por meio do precatório, sendo
facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente,
para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da
forma lá prevista.

Art. 18. Os Juizados Especiais serão instalados por decisão
do Tribunal Regional Federal, O Juiz presidente do Juizado designará
os conciliadores pelo período de dois anos, admitida a recondução. O
exercício dessas funções será gratuito, assegurados os direitos e prer-
rogativas do jurado (art. 437 do Código de Processo Penal).

Parágrafo único. Serão instalados Juizados Especiais Ad-
juntos nas localidades cujo movimento forense não justifique a exis-
tência de Juizado Especial, cabendo ao Tribunal designar a Vara onde
funcionará.

Parágrafo único. O Juiz Federal, quando o exigirem as
circunstâncias, poderá- determinar o funcionamento do Juizado Es-
pecial em caráter itinerante, mediante autorização pré:v,ia, do Tribunal
Regional Federal, com antecedência de dez dias. ,

Art. 23. O Conselho da Justiça Federal poderá limitar, por
até três-anos, contados 4 partir da publicação desta Lei,.a competência.
do Juizados Especiais Cíveis, atendendo, àotecessidade. da-. .orga-
nização dos serviços judiciários ou administrativos.

Art. 24. O Centro, de Estudos JudiciáriosdoConselho da
Justiça Federal e as Rseolas de Magistratura dos Tribunais Regionais
Federais criarão programas de informática necessários para subsidiar
a. instrução das causas submetidas aos Juizaclos , e.promoverão cursos
de aperfeiçoamento destinados- aos seus magistrados e servidores.

Art. 25. Não serão remetidas aos Juizados Especiais as
demandas ajuizadas até a data de sua instalação.

Art. 26. Competirá aos Tribunais Regionais Federais pres-
tar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos Jui-
zados Especiais.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de
sua publicação.

Brasília, 12 de julho de 2001; 180' da Independência e
113 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro
Roberto Brant
Gilmar Ferreira Mendes

LEI N 2 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
estudante do Ensino Superior e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san-

ciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO

ENSINO SUPERIOR (FIES)

Art. 1-5 Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), de natureza
contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes re-
gularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com
avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos pro-
cessos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Parágrafo único. A participação da União no financiamento
ao estudante de ensino superior não gratuito dar-se-á, exclusivamente,
mediante contribuições ao Fundo instituído por esta Lei, ressalvado o
disposto no art. 76.

Seção I
Das receitas do FIES

Art. 2'2 Constituem receitas do FIES:

- dotações orçamentárias consignadas ao MEC, ressal-
vado o disposto no art. 16;

II - trinta por cento da renda líquida dos concursos de prog-
nósticos administrados pela Caixa Econômica Federal, bem como a
totalidade dos recursos de premiação não procurados pelos contem-
plados dentro do prazo de prescrição, ressalvado o disposto no art. 16;

III- encargos e sanções contratualmente cobrados nos fi-
nanciamentos concedidos ao amparo desta Lei;

IV - taxas e emolumentos cobrados dos participantes dos
processos de seleção para o financiamento;

V - encargos e sanções contratualmente cobrados nos fi-
nanciamentos concedidos no âmbito do Programa de Crédito Edu-
cativo, de que trata a Lei n 2 8.436, de 25 de junho de 1992, res-
salvado o disposto no art. 16;

VI - rendimento de aplicações financeiras sobre suas dis-
ponibilidades; e

, Os.,,Trihnnais Regionais, o Superior Tribunal de Jus-
tiça e o Supremo Tribunal Federal, no.âtitbito de suas competências,
egedirão nottnas regulamentancliAi GhôthpUição dos órgãos e b-P
lAdedimentos a serem adotadosWi.ít'ãgobess'abiento e o julgamee
do pedido de uniformização e do recurso extraordinário.

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei,
será processado e julgado segundo o estabelecido nos §§ 4' a 92-do
mi 14, além da observância -das normas do Regimento.

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da sentença, com
trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou
entrega 'de coisa certa, será efetuado mediante ofício do Juiz à au-
toridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo.

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa,
após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no
prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem
do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente
de precatório.

Art. 19. No praio	 sei§ ilides, a contar da publieáçãO":
des̀fe Lei, deverão ser iÀstal'ados og Juizados Especiais nas caPiikis.'

tP,do Estados e no Distrito Vederal.
_	 aoe

Parágrafo único. Na eapital dos Estados, no Distrito Fe-
deral e em outras cidadetkoridé'forinecessário, neste último caso, por
decisão, do Tribunal Regional Federal, serão instalados Juizados com
cotnpetência exclusia'Wrà abei previdenciárias.

, Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser
proPOsta á Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido
no art. 42 da Lei n2 9099,, de 26 de setembro de 1995, vedada a
aplicação desta Lei no juízo estadual.

• Art. 2-1. As Turmas Recursais serão instituídas por decisão
do Tribunal Regional Federal, que definirá sua composição e área de
competência, podendo abranger mais de uma seção.

§ l 2 Não será permitida a recondução, salvo quando não
houver outro juiz na sede da Turma Reeursal ou na Região.

§ 2 2 A designação dos juízes das Turmas Recursais obe-
decerá aos critérios de antigüidade e ,merecimento.

Art. 22. Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz
do respectivo Tribunal Regional, escolhido por seus pares, com Man--
dato de dois anos.

VII - receitas patrimoniais.

§ 1 9 Fica autorizada:

I - a contratação, pelo agente operador do FIES, de ope-
rações de crédito interno e externo na forma disciplinada . pelo Con-
selho Monetário Nacional (CMN);

II - a transferência ao FIES dos saldos devedores dos
financiamentos concedidos no âmbito do Programa de Crédito Edu-
cativo de quê trata a Lei n 5 8.436, de 1992;
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•.§ 3' Cada estudante poderá habilitar-se a . apenas um fi-
nanciamento, destinado à cobertura de despesas relativas a um único
curso de graduação, sendo vedada a concessão a estudante que haja
participado do Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei n2
8.436, de 1992.

Ar(, 5 2 Os financiamentos concedidos com recursos do
FIES deverão observar o seguinte:

I - prazo: não poderá ser superior à duração regular do

II - juros: a serem estipulados pelo CMN, para cada se-
mestre letivo, aplicando-se desde a data da celebração até o final da
participação do estudante no financiamento;

III - oferecimento de garantias adequadas pelo estudante
financiado;

IV - amortização: terá início no mês imediatamente subse-
qüente ao da conclusão do curso, ou antecipadamente, por iniciativa do
estudante financiado, calculando-se as prestações, em qualquer caso:

a) nos doze primeiros meses de amortização, em valor
igual ao da parcela paga diretamente pelo estudante financiado à
instituição de ensino superior no semestre imediatamente anterior;

b) parcelando-se o saldo devedor restante em período equi-
valente a até uma vez e meia o prazo de permanência na condição de
estudante financiado;

V - risco: os agentes financeiros e as instituições de ensino
superior participarão do risco do financiamento nos percentuais de
vinte por cento e cinco por cento, respectivamente, sendo consi-
derados devedores solidários nos limites especificados;

VI - comprovação de idoneidade cadastral do estudante e
do(s) fiador(es) no assinatura dos contratos.

§ 1 2 AO lo-ngo de período de utilização do financiamento,
o estudante financiado fica obrigado a vagar. trimestralmente
incidentes sobre o financiamento, limitados ao montante de RS 50,00
(cinqüenta reais).

§ 22 É permitido ao estudante financiado, a qualquer tem-
po, observada a regulamentação do CMN, realizar amortizações ex-
traordinárias do financiamento.

§ 3 2 Excepcionalmente, por iniciativa da instituição de
ensino superior à qual esteja vinculado, poderá o estudante dilatar em
até um ano o prazo de que trata o inciso I do- capta deste artigo,
hipótese na qual as condições de amortização permanecerão aquelas
definidas no inciso IV e suas alíneas.

curso;

II - à Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente
operador e de administradora dos ativos e passivos, conforme re-
gulamento e normas baixadas pelo CMN.

§ 1 2 O NEC editará regulamento que disporá, inclusive,

'I - as regras de seleção de estudantes a serem .financiados
pelo FIES;

sobre:

§ 4 2 Na hipótese de verificação de inidoneidade cadastral
do estudante ou de seu(s) fiador(es) após a assinatura do contrato,
ficará sobrestado o aditamento do mesmo até a comprovação da
restauração da respectiva idoneidade, ou a substituição do fiador
inidôneo.

III - a alienação, total ou parcial, a instituições financeiras
credenciadas para esse fim pelo CMN, dos ativos de que trata o inciso
anterior e dos ativos representados por financiamentos concedidos ao
amparo desta Lei.

§ 2 2 As disponibilidades de caixa do FIES deverão ser
mantidas em depósito na conta única do Tesouro Nacional.

§ 3 2 As despesas administrativas do FIES, conforme re-
gulamentação do CMN, corresponderão a:

I - até zero vírgula dois por cento ao ano ao agente ope-
rador, pela gestão do Fundo, calculado sobre suas disponibilidades;

II - até zero vírgula três por cento ao ano ao agente ope-
rador, pela gestão do Fundo, calculado sobre o saldo devedor dos
repasses às instituições financeiras;

- até um vírgula cinco por cento ao ano aos agentes
financeiros, calculado sobre o saldo devedor, pela administração dos
créditos concedidos e absorção do risco . de crédito efetivamente ca-
racterizado, no percentual estabelecido no inciso V do art. 52.

§ 42 O pagamento das obrigações decorrentes das ope-
rações de que trata o inciso I do § 1 terá precedência sobre todas as
demais despesas.

§ 5 2 Os saldos devedores alienados ao amparo do inciso III
do § 1 2 deste artigo poderão ser renegociados entre a instituição
financeira adquirente e o devedor, segundo condições que estabe-
lecerem, relativas à atualização de débitos constituídos, saldos de-
vedores, prazos, taxas de juros, garantias, valores de prestações e
eventuais descontos, observado o seguinte:

I - eventuais condições de renegociação e quitação es-
tabelecidas pela instituição financeira adquirente deverão contemplar,
no mínimo, a recuperação dos valores nominais desembolsados;

II . - as instituições adquirentes deverão apresentar ao MEC,
até o dia 10 de cada mês, relatório referente aos contratos rene-
gociados e liquidados no mês anterior, contendo o número do con-
trato, nome do devedor, saldo devedor, valor renegociado ou liqui-
dado, quantidade e valor de prestações, taxa de juros, além de outras
informações julgadas necessárias pelo MEC.

Seção II	 •
Da gestão do FIES

Art. 3' A gestão do FIES caberá:

I - ao MEC, na qualidade de formulador da política de
oferta de financiamento e de supervisor da execução das operações do
Fundo; e

II - os casos de suspensão temporária e encerramento dos
contratos de financiamento;

- as exigências de desempenho acadêmico para a ma-
nutenção do financiamento.

§ 2 2 O Ministério da Educação poderá contar com o as-
sessoramento de conselho, de natureza consultiva, cujos integrantes
serão designados pelo Ministro de Estado.

§ 3' De acordo com os limites de crédito estabelecidos pelo
agente operador, as instituições financeiras poderão, na qualidade de
agente financeiro; conceder financiamentos com recursos do FIES.

CAPÍTULO II
DAS OPERAÇÕES

Art. 42 São passíveis de financiamento pelo FIES até se-
tenta pdr cento dos encargos educacionais cobrados dos estudantes
por parte das instituições de ensino superior devidamente cadastradas
para esse fim pelo MEC, em contáprestação aos cursos de graduação
em que estejam regularmente matriculados.

§ l O cadastramento de que trata o caput deste artigo far-se-
á por curso oferecido, sendo vedada a concessão de financiamento nos
cursos com avaliação negativa nos processos conduzidos pelo MEC.

§ 2- o Ministério da Educação, em caráter" ex-
cepcional, cadastrar, para fins do financiamento de que trata esta Lei,
cursos para os quais não haja processo de avaliação concluído.

12 É facultado às instituições de ensino superior a ne-
gociação dos certificados de que trata este artigo com outras pessoas
jurídicas.

2 2 Os certificados negociados na forma do parágrafo
anterior poderão ser aceitos pelo INSS como pagamento de débitos
referentes a competências anteriores a fevereiro de 2001.

Art. 11. A Secretaria do Tesouro Nacional resgatará, me-
diante solicitação formal do INSS, .os certificados destinados àquele
Instituto na forma do artigo 10.

Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada
a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do FIES e
atestada pelo INSS, os certificados, com data de emissão até 1 2 de
novembro de 2000, em poder de instituições de ensino superior que,
na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações
previdenciádas correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos,
inscritos ou ajuizados, e que atendam, concomitantemente, as se-
guintes condições:

I - não estejam em atraso nos pagamentos referentes aos
acordos de parcelamentos devidos ao INSS;

- não possuam acordos de parcelamentos de Contribui-
ções sociais relativas aos segurados empregados;

III - se optantes do Programa de Recuperação Fiscal(REFIS),
não tenham incluído contribuições sociais atrecadadas pelo INSS;

IV - não figurem como litigantes ou litisconsortes em pro-
cessos judiciais em que se disCutam contribuições sociais arrecadadas
pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação.

Parágrafo único. Das instituições de ensino superior que
possuam acordos de parcelamentos junto ao INSS e que se enqua-
drem neste artigo, poderão ser resgatados até cinqüenta por cento do
valor dos certificados, ficando estas obrigadas a utilizarem os cer-
tificados restantes, em seu poder, na amortização dos aludidos acor-
dos de parcelamentos.

Art. 13. Fica o FIES autorizado a recomprar, ao par, os cer-
tificados aludidos no-art. 9 mediante utilização dos recursos referidos
no inciso 11 do art. 2 2, ressalvado o disposto no art. 16, em poder das
instituições de ensino superior que atendam o disposto no art. 12.

Art. 14. Para fins da alienação de que trata o inciso III do
§ 1 2 do art. 22, fica o FIES autorizado a receber em pagamento
créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro NaCional, ori-
ginários das operações de securitização de dívidas na forma prevista
na alínea "b" do inciso lido § 2 2 do art. 1 2 da Lei n 2 10.150, de 21
de dezembro de 2000,

Parágrafo único._ Para efeito do recebimento dos créditos
securitizados na forma prevista no capta será observado o critério de
equivalência econômica entre °g- ativos envolvidos..

Art. 15, 'A'S• (Operações a que se referem os arts. 8 2 a 11
serão realizadas ao padressalvadas as referidas no § 1 2 do art. 10.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES OERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Nós exesçíctos de 1099 e seguintes, das receitas
referidas nos incisos I, Ir g do art. 2 2 serão deduzidos os recursos
necessários ao pagamento dos encargos educacionais contratados no
âmbito do Programa clgrédito Educativo de que trata ajtei n 2 8.436,de 1992.

Art. 17. Excepcionalrognte, no exercício de 1999, farão jus
ao financiamento de que trata gfaiLei, com efeitos a partir de 1 2 de
maio de 1999, os estudanta ddráprovadamente carentes que tenham
deixado de beneficiar-se de bolsas de estudos integrais ou parciais
concedidas pelas ifdtilhiçõe deferidas no art. 42 da Lei n2 9.732, de
1998, em valor correspondenre à bolsa anteriormente recebida.

Parágrafo único. Aos financiamentos de que trata o capta
deste artigo não se aplica o disposto na parte final do art. 1 2 e no § •1 2 do art. 42.

' Art. 18. Fica vedada, a partir da publicação-desta Lei, a
inclusão de novos beneficiários no:Programa de Crédito Educativo de
que trata a Lei n 2 8.436, de 1992.

Art. 19. A partir do primeiro semestre de 2001, sem pre-
juízo do cumprimento das demais condições estabelecidas nesta Lei,
as instituições de ensino enquadradas -no art. 55 da Lei n 2 8.212, de
24 de julho de 1991, ficam obrigadas a aplicar o equivalente à
contribuição calculada nos termos do art. 22 da referida Lei na con-
cessão de bolsas de estudo, no percentual igual ou superior a 50% dos
encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino, a alunos
comprovadamente carentes e regularmente matriculados.

§ 1 2 A seleção dos alunos a serem beneficiados nos termos
do capta será realizada em cada instituição por uma comissão cons-
tituída paritariamente por representantes da direção, do corpo docente
e da entidade de representação discente:. " •	 "_	 _

Art. 62 Em caso de inadimplemento das prestações devidas,:
pelo estudante financiado, a instituição referida no § 3 2 do art. 3'
promoverá a execução das garantias contratuais, conforme estabe-
lecido . pela instituição de que trata o inciso II do capto' do mesow,
ai-figo, repassando ao FIES e à instituição de ensino superior a parte-,

I	 .fconcernente ao seti risco.

CAPÍTULO ifi
DOS TÍTULOS DA DÍVIDA ,PUBLICA'

Art. 7 2 Fica a União autorizada a.,ent1tir títulos da dívida„,,
pública em favor do FIES.

§ 1 2 Os títulos a que se refereni ó caput serão repre-
sentados por certificados de emissão do Tesouro Nacional, com cá:,
racterísticas definidas em ato do Poder Executivo.

§ 2 2 Os certificados a que se refere o parágrafo anterior
serão emitidos sob a forma de colocação direta, ao par, mediante
solicitação expressa do FIES à Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 3 2 Os recursos em moeda corrente entregues pelo FIES
em contrapartida à colocação direta dos certificados serão utilizados
exclusivamente para abatimento da dívida pública de responsabilidade
do Tesouro Nacional.

Art. 8 2 Em contrapartida à colocação direta dos certifi-
cados, fica o FIES autorizado a utilizar em pagamento os créditos
securitizados recebidos na forma do art. 14.

Art. 9 2 Os certificados de que trata o artigo 7 2 serão des-
tinados pelo FIES exclusivamente ao pagamento às instituições de
ensino superior dos eneargos educacionais relativos às operações de
financiamento realizadas com recursos do FIES.

Art. 10. Os certificados recebidos pelas instituições de
ensino superior na forma do artigo 9 2 serão utilizados para pagamento
de obrigações previdenciárias junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ficando este aulorizado a recebê-los.
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§ 2' Nas instituições que não ministrem ensino superior
caberão aos 'pais dos alunos regularmente matriculados os assentos
reservados à representação . discente na comissão de que trata o pa-
rágrafo anterior.

§ 3 = Nas instituições de ensino em que não houver re-
presentação estudantil ott de pais organizada, caberá ao dirigente da
instituição proceder à eleição dos representantes na comissão de que

, trata o § 12.

§ 42 Após a conclusão do processo de seleção, a instituição
de ensino deverá encaminhar ao MEC e ao INSS a relação de todos
os alunos, com endereço e dados pessoais, que receberam bolsas de
estudo.

§ 52 As instituições de ensino substituirão os alunos be-
neficiados que não efetivarem suas matrículas no prazo regulamentar,
observados .os critérios de seleção dispostos neste artigo.

Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n = 2.094-28, de 13 de junho de 2001, e nas suas
antecessoras.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Fica revogado o parágrafo único do art. 9 2 da Lei
n 2 10.207, de 23 de março de 2001.

Brasília, 12 de julho de 2001; 180= da Independência e
113 = da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PEDRO MALAN -
Paulo Renato Souza
Martas Tavares
Roberto Bram

LEI N = 10.261, DE 12 DE JULHO DE 2001

Desvincula, parcialmente, no exercício de
2001, a aplicação dos recursos de que tra-
tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei n 2 9.478, de
6 de agosto de 1997, pertencentes à
União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san-

ciono a seguinte Lei:

Art. 1 2 No exercício de 2001, ficam desvinculados de des-
pesas, entidades e fundos, mantidas' as vinculações aos respectivos
Ministérios, os seguintes percentuais de recursos, pertencentes à
União, de que tratam os arts. 48, 49 e 50 da Lei n = 9.478, de 6 de
agosto de 1997, incluindo-se adicionais e acréscimos legais:

I - até vinte e cinco por cento de cada uma das parcelas
distribuídas na forma dos arts. 48 e 49 da Lei n 2 9.478, de 6 de agosto
de 1997; c

II - até setenta por cento da soma das parcelas distribuídas
na forma dó art. 50 da Lei n 2 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
recursos destinados a Estados e Municípios pela legislação em vigor,
nem altera a destinação às Regiões Norte e Nordeste, prevista no § 19
do art. 49 da Lei n = 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de julho de 2001; 180 2 da Independência e
113 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Jorge
Martas Tavares

LEI N = 10.262, DE 12 DE JULHO DE 2001

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Ministério da Integração Nacional,

crédito suplementar no valor de R$

50.000.000,00, para reforço de dotações

constantes do orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san-

ciono a seguinte Lei:

Art, 1 2 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei n2

10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da In-

tegração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 50.000.000,00

(cinqüenta milhões de reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta Lei.

Art. 2 2 Os recursos necessários à execução do disposto no

artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotação or-

çamentária, conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de julho de 2001; 180 2 da Independência e
113 = da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Marius Tavares
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UNIDADE: 5301 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	 0520 NSPOSICAO DE AGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO 	 50.000.000

0515 PROAGUA INFRA•ESTRUTURA	 50.000.000
	 TOTAL- SEGURIDADE	 o

18 544

18 544

051$

0515

1851

1851 0907 „

PROJETOS

F	 4 P30

:	 4 -

O 115

50.000.000

50.000.000

50.000.000

CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS
DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA

CONSTRUCAO	 E	 RECUPERACAO	 DE
OBRAS DE INFRA•ESTRUTURA HIDRICA --
OBRAS DE REVITALIZACAO E RECUPERA-
CAO Do- RIO'SA0 FRANCISCO

-

TOTAL- FISCAL -	 50.000.000

TOTAL GERAL	 50.000.000

LEI N 2 10.263, DE 12 DE JULHO DE 2001

Abre ao Oi'çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração

Nacional, crédito especial no valor de R$ 20.000.000,00, para os fins que

especifica.

o

50.000.000

CREDITO SUPLEMENTAR

TOTAL - SEGURIDADE:,

TOTAL - GERAL

ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

ANEXO -II

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 2 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei n 2 10.171, de 5 de janeiro de 2001),

em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte

milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2 2 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do

cancelamento parcial de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II desta Lei.

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 	 . RECURSOS DE TODAS AS FONTES - RS I. 00
	 Art. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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