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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PORTARIA N 5 374, DE 14 DE SETEMBRO DE 1998

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 2° da Portaria n° 166, de 21 de julho
de 1998, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória n° 1.697-
57, de 27 de agosto de 1998, no art. 11 da Lei n° 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e na Portaria n° 166/98, resolve:

Art. 1° Fica autorizada a emissão de Letras Financeiras do
Tesouro, Série A - LFT-A, a serem colocadas junto ao Banco do
Estado de Santa Catarina S.A. - BESC, no valor de R$
653.381.441,10 (seiscentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e
oitenta e um mil, quatrocentos equarenta e um reais e dez centavos),
destinadas à assunção, pela Unia°, da dívida -mobiliária de respon-
sabilidade do,Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 1° da Lei
n° 9.496/97.

Parágrafo único. Na emissão dos títulos mencionados no
"caput" deste artigo serão observadas as seguintes condições:

I - data de emissão: 14.09.1998;
II - data de vencimento: 14.09.2013;
Ia- forma de colocação: direta, em favor do interessado;
IV - modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: RS1.000,00 (mil reais);
VI - quantidade: 653.381 (seiscentos e cinqüenta e três mil,

trezentos e oitenta e um) títulos;
VII - rendimento: definido pela taxa média ajustada dos

financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos públicos federais, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, acrescida ode 0,0245% a.m.;

Vifi - resgate: em 180 parcelas mensais e consecutivas, ven-
cendo a primeira no dia 14 de outubro de 1998 e as demais parcelas
nos mesmos dias dos meses subseqüentes, sendo cada uma delas de
valor correspondente ao resultado obtido pela divisão de saldo re-
manescente, atualizado e capitalizado, na data do vencimento de cada
uma das parcelas pelo número de parcelas vincendas, inclusive a que
estiver sendo paga.

Art. 2° -Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.	 •

EDUARDO AUGUSTO GUIMARÃES

(Of. El. n-5 172/98)

Ministério do 'Trabalho

CONSELHO NACIONAL DE
IMIGRAÇÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA N 5 10,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1997 (*)

Concessão de visto a estrangeiro Adminis-
trador, Gerente, Diretor ou Executivo de
Sociedade Comercial.

O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei n°
8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:
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Art. 10 Estabelecer normas para a concessão de visto per-
manente a administrador, gerente ou diretor que venha ao Brasil
representar sociedade comercial.

§ 1° A concessão do visto ao estrangeiro ficará condicionada
ao exercício da função que lhe for designada em ato devidamente
registrado nos órgãos competentes.

§ 2° O exercício de nova função, constante do estatuto da
empresa empregadora, deverá ser comunicado ao Ministério do Tra-
balho.

§ 3° A mudança de empregador dependerá de autorização do
Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho.

§ 4° Constará da primeira cédula de identidade do estran-
geiro a condição de administrador, gerente, diretor ou executivo de
sociedade comercial.

§ 5° O visto permanente fica condicionado ao exercício da
função para a qual foi solicitada Autorização de Trabalho no Mi-
nistério do Trabalho pelo prazo de até cinco anos, devendo tal con-
dição constar no passaporte do estrangeiro, bem como do respectivo
documento de identidade.

§ 6° O Departamento de Polícia Federal substituirá o do-
cumento de identidade quando do seu vencimento, mediante com-
provação de que o estrangeiro continua na função de administrador,
gerente, diretor ou executivo.

§ 7° O descumprimento do disposto nos parágrafos 2° e 3°
deste artigo implicará no cancelamento do registro como permanen-
te.

Art. 2° A sociedade comercial que desejar indicar estrangeiro
para exercer as funções de administrador, gerente, diretor ou exe-
cutivo deverá cumprir com os requisitos estabelecidos pelo Ministério
do Trabalho, quanto as disposições legais referentes à constituição da
empresa e comprovar:

I - investimento em moeda, transferência de tecnologia ou de
outros bens de capital de valor igual ou superior a US$ 200.000,00
dólares (duzentos mil dólares americanos), ou equivalente, em outra
moeda por estrangeiro chamado, mediante a apresentação de cópia de
Certificado de Registro de Capital Estrangeiro do Banco Central,
ou

II - investimento igual ou superior a US$ 200.000 (duzentos
mil dólares americanos), ou equivalente em outra moeda por es-
trangeiro chamado, mediante a apresentação de contrato de cambio
emitido pelo Banco receptor do investimento e alteração contratual ou
estatutária, registrado no órgão competente, e comprovação da ia-
tegralizaçao do investimento na empresa receptora, ou

ifi - haver gerado no mínimo, durante o ano que antecedeu a
'chamada do administrador, gerente, diretor ou executivo, um cres-
cimento da folha salarial referente a novos empregos igual ou su-
perior a 240 salários mínimos no ano, respeitado o disposto no art.
354 da CLT.

§ 1° A empresa requerente deverá comprometer-se a co-
municar ao Ministério do Trabalho o afastamento do administrador,
gerente, diretor ou executivo, podendo ser condicionada a concessão
de novos vistos ao cumprimento desta exigência.

§ 2° A empresa requerente deverá comprovar que está em dia
com suas obrigaçoes trabalhistas, previdenciánas e fiscais, apresen-
tando cópia da última guia de recolhimento do INSS e FGTS, bem
como, para empresas constituídas a mais de 180 (cento e oitenta) dias
certidão negativa de Tributos Federais.

Art, 3° A concessão da autorização de trabalho e visto per-
manente, ficará condicionada, pelo prazo inicial de até dois anos, a
administrador, gerente, diretor ou executivo de empresa estrangeira,
que se esteja Instalando no País, no limite de tres estrangeiros, a
critério do Ministério do Trabalho.

§ 1° A instrução do pedido será formulada junto ao Mi-
nistério do Trabalho com a apresentação dos seguintes documentos:

I - Prova de existência jurídica da empresa no exterior, há
mínimo 05 anos mediante ato constitutivo, consularizado e traduzido
por tradutor juramentado a critério do Ministério do Trabalho.

II - Ato da empresa estrangeira, devidamente consularizado e
traduzido por tradutor juramentado, dando plenos poderes ao ad-
ministrador, gerente, diretor ou executivo para representa-la, obje-
tivando sua instalação no País.

ifi - Demais documentos exigíveis por instrução do Mi-
nistério do Trabalho.

§ 2° Constará da 1' cédula de identidade do estrangeiro a
condição de administrador, gerente, diretor ou executivo e o prazo de
validade de até 02 anos.

Art. 4° O estrangeiro beneficiado pelo art. 30 poderá solicitar
junto ao Ministério da Justiça a substituição de sua cédula de iden-
tidade, trinta dias antes de seu vencimento, ouvido o Ministério do
Trabalho, apresentando comprovação de que a empresa requerente
atendeu ao estabelecido nos incisos do art. 2°.

Art. 5° As atividades empresariais objeto de acordos in-
ternacionais bilaterais ou multilaterais aprovados por Decreto Le-
gislativo, obedecerão as condições neles estabelecidas.

Art. 6° Fica revogada a Resolução n° 35 de 12 de dezembro
de 1994.

Art. 7° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

EDUARDO DE MATTOS HOSANNAH
Presidente do Conselho

(*) Republicaria por ter sofrido modificações introduzidas pelo Con-
selho Nacional de Imigração, em sua II Reunião realizada nos dias 18
e 19 de agosto de 1998. Publicada no D.O. n 102-E, em 1°-6-98,
Seção 1, pág. 7.

RESOLUÇÃO NORMATIVA N 5 13, DE 13 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a autorização de trabalho e
concessão de visto a estrangeiros sob con-
trato de prestação de serviço de assistência
técnica, acordo de cooperação, convênio ou
instrumentos similares, sem vínculo empre-
gatício.

O Conselho Nacional de Imigração - CNIg, instituído pela
Lei 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, e nos termos do
Decreto-Lei n° 691, de 18 de julho de 1969, resolve:

Art. 1° Ao estrangeiro que venha ao Brasil, sem vínculo
empregatício com empresa nacional, para prestação de serviço de
assistência técnica, em decorrência de contrato, acordo de coope-
ração, convênio ou instrumentos similares, firmado com pessoa ju-
rídica estrangeira, poderá ser concedida autorização de trabalho e
visto temporário previsto no art. 13, inciso V, da Lei 6.815/80.

Art. 2° 10 pedido será formulado junto ao Ministério do
Trabalho, acompanhado dos seguintes documentos:

I - requerimento de autorização de trabalho, conforme mo-
delo aprovado pelo Ministério do Trabalho, assinado pelo represen-
tante legal da instituição requerente;

II - comprovante de recolhimento da taxa individual de au-
torização de trabalho - DARF;

III - ato constitutivo da instituição requerente;
IV - ato de eleição, designaçao ou nomeação do represen-

tante ou administrador da instituiçao requerente;
V - termo de compromisso de repatriação do estrangeiro, ao

término do contrato, ou quando da sua rescisão ou dispensa do tra-
balhador;

VI - cópia autenticada de um dos documentos que demonstre
a situação a que se refere o art. 1° desta Resolução, a saber: 	 ,t

a) contrato averbado ou registrado no órgão competente,14
quando implicar em transferência de tecnologia - assim entendidos os,,
de licença de direitos: exploração de patentes ou uso de marcas; e os
de aquisição de conhecimentos tecnológicos: fornecimento de tec-
nologia e prestação de serviços de assistência técnica e cientifica -
bem como os contratos de franquia:

b) contrato devidamente registrado no Banco Central do Bra-
sil, no caso de compra e venda de equipamento com assistência
técnica;

c) acordo, convênio ou instrumento similar;
d) contrato devidamente assinado com identificação das par-

tes, no caso de cooperação técnica entre empresas do mesmo grupo,
com a devida comprovação do vínculo associativo:

e) contrato celebrado em moeda estrangeira, entre pessoa
jurídica nacional e estrangeiro;

§ 1° Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a
remuneração a qualquer título, os prazos de vigência e de execução,
e as demais cláusulas e condições da contrataçao.

§ 2° O representante do contratado deverá comprovar com-
petência legal para firmar o contrato ou instrumento congênere, me-
diante apresentação do ato que lhe confere este poder.

§ 3° Quando o contrato for redigido em idioma estrangeiro,
além da legalização consular, deverá estar traduzido por tradutor
juramentado. 	 --

Art. 3° A autorização de trabalho a que se refere esta Re-C
solução deverá ter a validade condicionada ao prazo contratual oh-C
servado o limite fixado em lei.

Art. 4° Comprovada a necessidade da continuidade dos ser-
viços e a vinculação ao contrato anterior, o Ministério da Justiça
poderá prorrogar o visto.

Art. 5° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de"
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM	 ti
Presidente do Conselho	 V

RESOLUÇÃO NORMATIVA /%15 14, DE 13 DE MAIO DE 1998
tSaída do País do estrangeiro com visto -

temporário

O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei 8.490-
de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições que lhe confere,
o Decreto n° 840, de 22 de junho de 1993, resolve:

Art. 1° A saída do estrangeiro do território nacional, por
prazo não superior a noventa dias, não prejudicará o . processamento
ou o deferimento do pedido de prorrogação de prazo de estada tem-
porária no País, quando tempestivamente protocolizado.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não assegura o
retorno do estrangeiro ao Brasil sem obtenção do visto consular;
quando exigido	 u 2

Art. 2° Fica revogada a Resolução n° 10, de 08 de maio de
1986.

Art. 3° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de/¼
sua publicação.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA N5 15, DE 13 DE MAIO DE 1998,

estrangeiros com base em aposeata-i
Disciplina a concessão de visto permanente)
para es 
dona.

• g
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído

pela Lei n° 8.490, de 19.11.92, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto n° 840, de 22.06.93, resolve:

Art. 1° O Ministério das Relações Exteriores poderá con-
ceder visto permanente a estrangeiro aposentado, com mais de chi-
quenta anos de idade, acompanhado de até dois dependentes qüe
comprovar poder transferir, mensalmente para o Brasil, importância
igual ou superior a US$ 2.000,00 (dois mil dólares americanos).

§ I° Se o interessado tiver mais de dois dependentes, será
obrigado a transferir, ainda, quantia equivalente a US$ 1.000,00 (um
mil dólares americanos) para cada dependente que exceder -a dois.

§ 2° Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os
dependentes deverão estar enquadrados nas disposições da Resolução
Normativa, que trata da concessão de visto ou permanência a título de
reunião familiar.	 )14

Art. 2° O pedido deverá ser feito à repartição consular brami
sileira mais próxima da residência do interessado .e instruído com osm
seguintes documentos:

I - cópia autenticada do passaporte ou documento equiva:
lente; 

II - certidão de nascimento ou casamento, conforme o ca-
so;

111 - certidão negativa de antecedentes criminais, expedida no I
país de origem;

IV - atestado de residência na jurisdição consular;
V - comprovação de aposentadoria e de capacidade de trans-

ferir para o País a quantia de, no mínimo, US$ 2.000,00, nos termos
do art. 10;

VI - comprovante de recolhimento de taxa individual de
imigração.

Art. 4° Fica revogada a Resolução n° 33, de 10 de novembro
de 1994.

Art. 50 Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho

(Of. El. n' 168/98)

JOÃO CARLOS ALEXIM
Presidente do Conselho
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