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Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios e entidades abertas de previdência complementar na
forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da Constituição Federal, somente entidades
fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de
benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente.

Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração
dos respectivos segurados para o Regime Geral de Previdência Social, serão observados,
até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente
federativo:

I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios
concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já
tenham sido implementados antes da sua extinção;

II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de
benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do Regime Geral de
Previdência Social;

III - vinculação das reservas existentes no momento da extinção,
exclusivamente:

a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de
contribuições ou à complementação de benefícios, na forma dos incisos I e II; e

b) à compensação financeira com o Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo único. A existência de superavit atuarial não constitui óbice à

extinção de regime próprio de previdência social e à consequente migração para o
Regime Geral de Previdência Social.

Art. 35. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:
a) o § 21 do art. 40;
b) o § 13 do art. 195;
II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;
III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;
IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:
I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação

desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;
II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda
Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a"
do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa
privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.
Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos

anteriores à data de sua publicação.

Brasília, em 12 de novembro de 2019

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado RODRIGO MAIA
Presidente

Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente

Deputado MARCOS PEREIRA
1º Vice-Presidente

Senador ANTONIO ANASTASIA
1º Vice-Presidente

Deputado LUCIANO BIVAR
2º Vice-Presidente

Senador LASIER MARTINS
2º Vice-Presidente

Deputada SORAYA SANTOS
1ª Secretária

Senador SÉRGIO PETECÃO
1º Secretário

Deputado MÁRIO HERINGER
2º Secretário

Senador EDUARDO GOMES
2º Secretário

Deputado FÁBIO FARIA
3º Secretário

Senador FLÁVIO BOLSONARO
3º Secretário

Deputado ANDRÉ FUFUCA
4º Secretário

Senador LUIS CARLOS HEINZE
4º Secretário

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Davi Alcolumbre,
Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo
o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 63, DE 2019

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Imprensa de Anápolis Ltda. para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada no
Município de Anápolis, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato previsto na Portaria nº 7.437, de 3 de janeiro de

2018, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2014, a permissão outorgada à Rádio Imprensa de
Anápolis Ltda. para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada no Município de Anápolis, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 12 de novembro de 2019
Senador DAVI ALCOLUMBRE

Presidente do Senado Federal

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 10.112, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Decreto nº 8.086, de 30 de agosto de 2013, para
dispor sobre o Programa Mulher Segura e Protegida.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º A ementa do Decreto nº 8.086, de 30 de agosto de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Institui o Programa Mulher Segura e Protegida." (NR).

Art. 2º O Decreto nº 8.086, de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Fica instituído o Programa Mulher Segura e Protegida, com o objetivo

de integrar e ampliar os serviços públicos existentes destinados às mulheres em
situação de violência, por meio da articulação dos atendimentos especializados no
âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia
financeira.

...........................................................................................................................................
§ 2º A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher,

da Família e dos Direitos Humanos coordenará o Programa Mulher Segura e Protegida.
.................................................................................................................................."

(NR)
"Art. 2º São diretrizes do Programa Mulher Segura e Protegida:

...........................................................................................................................................
II - transversalidade dos direitos das mulheres nas políticas públicas;

..................................................................................................................................."
(NR)

"Art. 3º O Programa Mulher Segura e Protegida será desenvolvido por meio
das seguintes ações:

I - implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira, espaços públicos
onde se concentrarão os principais serviços especializados e multidisciplinares da rede
de atendimento às mulheres em situação de violência, de acordo com as tipologias e as
diretrizes estabelecidas pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, inclusive em regiões de
fronteira, em cujas unidades serão prestados também serviços especializados de
enfrentamento ao tráfico de mulheres e situações de vulnerabilidade decorrentes do
fenômeno migratório;

II - integração dos sistemas de dados das unidades da Casa da Mulher
Brasileira com a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180;

III - implementação de ações articuladas para organização, integração e
humanização do atendimento às vítimas de violência sexual e outras situações de
vulnerabilidade, considerado o contexto familiar e social das mulheres;

IV - implementação de unidades móveis para atendimento das mulheres
vítimas de violência fora dos espaços urbanos; e

V - execução de ações e promoção de campanhas continuadas de conscientização
destinadas à prevenção da violência contra a mulher.

§ 1º Por meio da articulação com órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e com entidades do terceiro setor, as unidades
da Casa da Mulher Brasileira poderão dispor de:
................................................................................................................................... (NR)

§ 2º As unidades da Casa da Mulher Brasileira poderão ser mantidas pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, com o apoio técnico e financeiro
das instituições públicas parceiras e da Secretaria Nacional de Políticas para as
Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos." (NR)

"Art. 4º Compete à Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:
............................................................................................................................................

III - implementar, construir e equipar as unidades da Casa da Mulher
Brasileira, direta ou indiretamente, por meio da articulação com órgãos e entidades
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV - capacitar as equipes que atuarão nas unidades da Casa da Mulher Brasileira;
...........................................................................................................................................

VI - elaborar, divulgar e atualizar os protocolos de atendimento e as normas
técnicas adotados nas unidades da Casa da Mulher Brasileira, com apoio dos órgãos
e das entidades participantes e de colaboradores;

VII - prestar apoio técnico e financeiro, não compulsório, aos entes federativos
na manutenção das unidades da Casa da Mulher Brasileira; e

VIII - monitorar a prestação dos serviços nas unidades da Casa da Mulher Brasileira,
para avaliar a implementação e a execução do Programa Mulher Segura e Protegida.

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos poderá convidar para participar das ações de
implementação do Programa Mulher Segura e Protegida outros órgãos e entidades
públicos e privados, tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do
Ministério Público e o Conselho Nacional de Defensores Públicos-Gerais." (NR)

"Art. 5º Atuarão de forma conjunta, para a implementação do Programa
Mulher Segura e Protegida, com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, os seguintes órgãos:

I - o Ministério da Justiça e Segurança Pública;
II - o Ministério da Cidadania; e
III - o Ministério da Saúde." (NR)
"Art. 6º Os recursos financeiros necessários à execução das ações de que trata

o art. 3º serão oriundos:
I - do Orçamento Geral da União e de suas emendas;
II - de parcerias público-privadas; e
III - de parcerias com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." (NR)
"Art. 7º A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher,

da Família e dos Direitos Humanos poderá editar normas complementares para dispor
sobre a coordenação e a gestão do Programa Mulher Segura e Protegida." (NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
Osmar Terra
Damares Regina Alves

DECRETO Nº 10.113, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de
2013, para dispor sobre a composição do Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 8º ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

§ 9º O representante de que trata o inciso I do caput terá um suplente, que será
indicado pelo titular do órgão que representa e designado pelo Presidente da República.
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