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CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO
RESOLUÇÃO NORMATIVA N 2 33, DE 10 DE AGOSTO DE 1999

Concessão de autorização de trabalho a es-
trangeiros na condição de artista ou des-
portista, sem vínculo empregatfcio.

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído
pelo 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° Baixar instruções para a autorização de trabalho,
individual ou cm grupo, a artista ou desportista estrangeiros que
venham ao Brasil participar de eventos certos e determinados, sem
vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica sediada no País.

Parágrafo único. A autorização de trabalho a que se refere a
presente Resolução Normativa abrange também os técnicos cm es-
petáculos de diversões e demais profissionais que, em caráter auxiliar,
participem da atividade do artista ou desportista.

Art. 2° O pedido de autorização de trabalho será formalizado
pelo contratante e instruído com os seguintes documentos:

1 - Contrato, do qual constarão, no mínimo, as seguintes
informações:

a) qualificação das partes contratantes;
b) prazo de vigência;
e) objeto do contrato, com definições das obrigações res-

pectivas;
d) título do programa, espetáculo ou produção, ainda que

provisório, com indicação do personagem ou obra, quando for o
caso;

e) locais, dias e horários, inclusive os opcionais, dos even-
tos;

f) remuneração e sua forma de pagamento, valor total, dis-
criminando o valor ajustado para cada uma das localidades onde se
darão os eventos:

g) ajustes sobre viagens e deslocamentos, na forma da le-
gislação em vigor:

h) ajuste sobre eventual inclusão de nome do contratado no
crédito de apresentação, cartazes, impressos e programas;

i) nome e endereço do responsável legal do contratante, em
cada um dos estados onde se apresentará o contratado, para efeitos de
expedição de notificação, quando cabíveis, a critério das autoridades
regionais;

j) compromisso com o repatriamento dos beneficiários da
autorização de trabalho;

1) relação dos integrantes do grupo, quando for o caso, com
nome, nacionalidade, número do passaporte, governo emissor do pas-
saporte, validade do passaporte e função a ser exercida.

11 - Procuração ou ato que outorga poderes para representar
o contratante, os quais poderão ser apresentados por cópia auten-
ticada.

III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, comproando o recolhimento da taxa de imigração na rede
bancária.

IV - Declaração de que as informações prestadas são ver-
dadeiras, com compromisso de apresentar à fiscalização documentos
comprobatórios, sob pena de aplicação do art 299 do Código Penal
Brasileiro.

Art. 3° A regularização do Lontrato perante órgão repre
sentante de sua categoria profissional e demais obrigações de natureza
tributária e trabalhista são de responsabilidade exclusiva do con-
tratante.

Art. 4° Esta Resolução Normativa não se aplica à chamada
de artista ou desportista que venha ao País sob regime de contrato
individual de trabalho, a qual reger-se-á pelo disposto na Portaria no
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3.721, de 31 de outubro de 1990, e na Portaria n° 3.384, de 17 de
dezembro de 1987, ambas do Ministério do Trabalho.

Art. 5° Poderá ser concedido Visto de turista aos participantes
de competições desportivas e concursos artísticos que não venham
receber remuneração nem "cachet" pagos por fonte brasileira, ainda
que concorram a prêmios, inclusive em dinheiro.

Parágrafo único. A solicitação de visto de que trata este
artigo será feita diretamente pelo interessado à Repartição Consular
brasileira com jurisdição sobre o local de residência do interessado,
com apresentação de carta-convite dos organizadores do evento e
demais documentos pertinentes à solicitação de visto de turista.

Art. 6° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação, ficando revogada a Resolução Normativa n° 07, de 21
de agosto de 1997, republicada no Diário Oficial da União de 21 de
outubro de 1997, Seção 1, pág. 23742.

ALVARO GURGEL DE ALENCAR
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO NORMATIVA N 5 34, DE 10 DE AGOSTO DE 1999

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, com alteração introduzida pela Re-
solução Normativa n° 29, de 25 de novem-
bro de 1998.

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, 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 o
visto temporário previsto no art. 13, inciso V,-da Lei 6.815180.

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

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

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

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

tante ou administrador da instituição 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:

a) contrato averbado ou registrado no órgão competente,
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 científica -
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;

e) 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 cnn moeda estrangeira, entre pessoa
jurídica nacional e estrangeiro;

§
-
I* 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 contratação.

l
egal 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-
solução deverá ter a validade condicionada ao prazo contratual, ob-
servado o limite fixado em lei.

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

Art. 5° Art. 50 Em caso de emergência, à critério da au-
toridade consular, poderá ser concedido, uma única vez no período de
seis meses para o mesmo estrangçiro, o visto temporário previsto no
inciso V do art. 13 da Lei n°6.815/80, improrrogável, por prazo de 30
(trinta) dias, dispensadas as formalidades constantes desta Resolução
Normativa.

Art. 71 Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicaão, ficando revogadas as Resoluções Normativas 00 13,
de 13 de maio de 1998, republicada no Diário Oficial da União, de 12
dejaneiro de 1999, publicada no
Diário Oficial da União, d'e 18 de dezembro de 1998

ALVARO GURGEL DE ALENCAR
Presidente do Conselho

(Of. El. n' 77199)

Ministério da Previdência e
Assistência Social

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA N 5 180, DE 25 DE AGOSTO DE 1999

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo era vista o dis-
posto nas Leis n°s 9.692, de 2707.98 e 9.789, de 23.02.99, nas
Portarias SOF/MOG no i, de 23.03.99 e GM/MPAS n° 5.157, de
14.04.99,e

Considerando a necessidade de viabilizar estudos por parte
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribc-CEPAL
nas áreas de Assistência Social e de Previdências Social e Com-
plementar; e

Considerando a necessidade de se efetivar ajustes nas pro-
gramações referentes às transferências a Estados e Municípios, pos-
sibilitando a continuidade da ação Desenvolvimento de Ações Sociais
e Comunitárias nos municípios de Cerro Branco e Novo Cabráis, no
Estado do Rio Grande do Sul, resolve:

Aprovar, na forma dos Anexos 1 e II desta Portaria, as
alterações dos Quadros de Detalhamento da Despesa das Unidades

NOrçamentárias 33101 - Ministério da Previdência e Assistência Social
33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

JOSÉ CECI-IIN

(Of. El. n5 32199)

SEGURIDADE
ANEXO 1

StTPLEMENTÇAD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DESCRIÇÃO	 . -	 FONTE .NATUREZA VALOR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 252.000

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000

33101.15.082.0492.2015 COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS 12.000

33101.15.082.0492.2015.0006 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 153 1472.41 12.000

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 240.000

33903.15.081.0486.2595 APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO DEFICIENTE 100 3.4.40.41 60.000

33903.15.081.0486.2595.0100 APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
PORTO ALEGRE - RS 100 3.4.40.41 60.000

33903.15.081.0486.3335 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 100 4.5.40.41 180.000

33903.15.081.0486.3335.0330 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM
CERRO BRANCO - RS	 - 100 4.5.40.41 80.000

33903.15.081.0486.3335.0344 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO COMUNITÁRIO EM
NOVO CABRAIS - RS 100 4.5.40.41 100.000
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