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II - para ás associados às cooperativas de
. trabalho:

a) ato constitutivo da cooperativa e suas alte-
rações,

b) comprovação do efetivo exercício da ativida-,de, necessária para o uso da. isenção, através de declarado passada
-pela entidade sindical representativa da categoria de condutor autó,..
nome de nassageiroà, ou, na falta desta, por duas testemunhas que

• exerçam, efetivamente,, a atividade de condutor autónomo dá nassagei-
. rós, devidamente, qualificadas;

III -1,apa, ,es paraplégicos e pessoas portadorasdedefeitoa físicos,
a) laudo expedido por Departamento de Trânsito

ou órgão equivalente, nos termos do 6 20 do art. 40 desta Lei;
b) declaração firmada pelo próprio interessado,

reconhecendo que preenche as condições estabelecidas nesta Lei, à
qual juntará homproVantes de renda e declarações de bens respecti-
vos)

IV'- nos casos de sinistro, roubo ou furto de
veículo, nos termos do parágrafo único do art. 30 desta Lei, a ocor-rência policial respectiva;

V - para os transportadores autônomos de car-ga:
a) declaração passada pela entidade sindical

representativa da categoria de transportadores autônomos de carga,
ou, na falta desta, por duas testemunhas que exerçam, efetivamente,

.	 a atividade de transportador autônomo de cargas, devidamente quali-
ficadas, atestando o efetivo exercício da. atividade necessária ao
uso da isenção.

Art. 60 - As aquisições dos veículos, destina-
das aos fins previstos nesta Lei, serão efetuadas mediante apreten-
tação, is' revendedoras dos mesmos, da respectiva autorização expedi-. da pela SeCretaria da Receita Federal - SRF-.

Parágrafo épico - Os Veículos destinados ao uso
de paraplégicos e pessoas portadoras de deficiências físicas poderão
aer ,adquiridos d iretamente ,aoshstabelecimentos fabricantes, a cri-
tério dos interessados.

Art. 70 - Considerar-se-á extinta a isenção, se
ocorrer a inobservância dequalqUer, dos requisitos ou condições pre-
vistos nesta Lei, bem como, qualquer ato ou fato que importem na
utilização dos veículos 'adquiridos conrisenção por pessoas que não
exerçam-efetivamente a atividade nela .diScriminada, co o uso deles
em atividades que não sejam o transporte autônomo de passageiros, o
que, sem prejurzo das sanções penais cabíveis . da exigência do tri-
buto, dispensado, monetariamente corrigido, aearretarã:

I - aos adquirentes ou alienantes dos veícu-
los, solidariBmente, as multas previstas na legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados:.

' II 'aos terceiros intervenientes, tais como
estabelecimentos industriais ou comerciam, entidades representati-
vas-da categoria'pr.fissional é testemunhas, multa equivalente ao

comercial do veículo atualizada menetariamente, a partir da
data de Sua saída do estabelecimento industrial eu dó a ele equipe-
Pado, por índice que. tradaza a Variação, real do poder aquisitivo da
hheda nacional.

seus incisos, aos velLiWaZif=e ce	 gtIte2.

ertgrartn=tre5:1:2:sr deficiências físicas' e' ano '2es-s'20 - A. Secretaria da Receita Federal verifi-
cará periodicaMeste b cumprimente do estabelecido nesta Lei.

Art. 80 - A alienação do veículo, adquirido nos
termos desta Lei, antes de trés anos de sua aquisição, a pessoas que
não satisfaçam as condições e aos requisitos estabelecidos, acarre-
tará pagamento, pelo alienante, dó tributo dispensado, monetaria-mente corrigido.

Parágrafo única- A inobservãncia do disposto
neste artigo sujeita o alienantè ainda ao pagamento de multa e juros
moratõrios previstos na legislação eM viger para a hipOtese de frau-
de ou falta de pagamento do imposto devido.

Art. 90 - Aplica-se ã isenção estabelecida nes-
ta Lei no que couber, a legislação do Imposto sobre Produtos IndUs-trialilado.

as instruções necessã:N!"riaf,:e2etn:1?znWrc2tIgé.22:tirLNr.á
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 1990.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrã-

B1690 da /ndependência rgMa 21212.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da =nega

L9I NO 8.001, de 13 de	 março	 de 1990.

Define os percentuais. do distribui-
ção da compensação financeira de qúe
trata a Lei n. 7.990, de 28 de de-
zembro de 1989, e dá outras provi-
dencias.

O PRESIDENTE DA REPOBLICAFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte. Lei:

Art. 10 - A distribuição mensal da compensaçãofinanceira de que trata' o art. 20 da Lei n. 7.990, de 28 de dezembrode 1989, Será. feita da seguinte formo:.
I - 45% (quarenta e cinco por"cento) . aos Es-tados;

I/ - 45% (quarenta e cihc9 por cento) aos. Mu-nicípids;
XII - 8% (oito por cehtp) ao Departamento 'Na-cional de Aguas e Energia Elétrica - DNABE; e
IV - 2% (dois por cento) ao Ministério dáCiência e . Tecnologia.

§ 14 - Na distribuição da compensação financei-
ra, o Distrito Federal receberá o montante correspondente ãs parce-
las de Estado e de Município.

§ 20 - Nas usinas hidrelétricas beneficiadas
por reservatórios de Montante, o acréscimo de energia. por eles pro-
piciado serã considerado como geração associada a estes reservató-
rios regularizadores, competindo ao DNAEE efetuar a avaliação cor-
respondente para determinar a proporção da compensação financeira
devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por essesreservatõrios.

§ 30 - A Usina de Itaipu distribuirá, mensal-
mente, respeitados os percentuais definidos no caput deste artigo,
Sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE e ao Ministérie da Ciên-
cia e Tecnologia, ao Estado do Paraná é aos Municípios por ela dire-
tamente afetados, 855 (oitenta e cinco por cento) dos royalties de-
vides por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C, item
III do Tratado de Itaipu,.assinado em 26 de março de 1973, entre a
República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem comonos documentos interpretativos subseqllentes, e 158 (quinze por Cen-to) aos Estados e Municípios afetados por reservatórios a montante
da Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento de energia nelaproduzida.

§ 40 - A cota destinada ao Departamento Nacio-
nal de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE será empregada:

a) 40% (quarenta por cento) na operação e naexpansão da rede hidrometeorolOgica nacional, no estudo de recursos
hídricos e na fiscalização dos serviços de eletricidade do País)

b) 35% (trinta e cinco por Cento) na institui-
ção, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento deRecursos Hídricos)

c) 25% (vinte e cinco por cento) em políticasde proteção ambiental, por intermédio do OrgãO federal competente.
Art. 29 - Para efeito do cãlculo de compensação

financeira de que trata o art. 60 da Lei no 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de
vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do
produto mineral, as despesas de transporte e as de seguros.

§ 19 - O percentual da compensação, de acordo
com as classes de substãncias mrnerars, será de:

março	 de 1990;

r-711111111111-
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I- - minério de aluminió, Manga:lés, sal-gema e
potássio: 3% . (trás por cente);

II - ferro, fertilizante, carvão e demais
substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no
inciso IV deste artigo;

III - pedras preciosas, pedras coradas lapidá-
veis, carbonados e metais nobres: 0,2% (doia décimos por cento);

IV - ouro: 1% (um Por cento), quando extraído
por empresas mineradokes, isentos os garimpeiros.

§ 20 - A distribuição da compensação financeira
de que trata este artigo :será feita da seguinte forma:

I - 23% (vinte c trás por cento) para os Es-
tadós e o Distrito Federal;

- II	 65% (sessenta e éinco por cento) para os
Municípios;

III - 12% (doze por cento) para o Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM, que destinará 2% (dois por cen-
to) à- proteçãó ambiental nas regiões mine gadoras, por intermédio do
Instituto Brasileiro do Meio AMbiente e dos Recursos Naturais Reno-
viveis - IBAMA, ou de outro órgão federal competente, que o subski-

, 'tuir.
§ 30 - O valor resultante da aplicação do per-

centual, a título de compensação financeira, em função da classe e
a.batákcia mineral, serã considerado na estrutura de custbs, seMpre
que os'PreçoS forem administradas pelo Governo.

§ 40 - Nó caso das substâncias minerais extraí-
das sob o regime do Pekmissão da lavra garimpeira, o Valor da com-
pensação será pago pelb primeiro adquirente, conforme dispuser o re-
gulamento.

Art. 30 - O art. 80 da Lei no 7.990, de 28 de
deieMbro de 1989, passa a ter a seguinte redação:

. Art. 80 - O pagamento das compensações finan-
ceiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela explora-
ão•clo,petróleo,,lo xisto . betuminoso e do gás natural, será efetuado

mensalmente, diretamente aos Estados; ao Distrito Federal, aos,kuni-
CíPios e aos Orgãod da Administração Direta da União, até o último
dia útil do segundo más subseqúente ao do fato gerador, devidamente
corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional - BIN, ou outro
parãmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente
de pessoal..

Art. 40 - O Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica adotará, providõncias no sentido de que, na aplica-
ção deita Lei, não sejam afetadas as costas de consume: mensal equi-
valente aó valor de até 30 KWh, inclusive, quer o fornecimento seja
feito eob á fokma Medida, quer sob a forma de estimativa.

• Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrá-

Brasília, em 13 de	 março	 de 1990;
1690 da Independência e 1020. da República..

JOSÉ SARNEY
Vicente Cavalcante Fialho

LEI No 8.002, de 14 de	 010rÇO	 de 1990.
Dispõe sobre a repressão de infra-
ções atentatórias contra os direitos

. do consumidor..
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber clde o Congresso Naóional decreta é eu sanciono a seguinte
Leiz

Art. 10 Fica sujeito à multa, variável de 500 a
200.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, sem prejuízo dás sanções
penais que couberem na forma da lei, aquele que:

I - recusar a venda de Mercadoria 'diretamente
a quem se dispuser a adquiri-1a, mediante pronto pagamento, ressal-
vados os casos dê intermediação regulados em leis especiais;.

II - condicionar a venda de mercadoria ao seu
transPegte ou à prestação de serviço acessõrio, pelo própio vende-
dor ou por terceira que ele indicar 'ou contratar, quando o compram
der	 dispuser a transportá-la Por sua Conta e risco.

§ 10 Quando o ponto dá venda dá mercadoria for
distinto da fábrica, o frete à ser cobrado pelo transporte entre a
fabriba e aquele ponto deverã estar sujeito a controle de preços da
mesma 'forma que a mercadoria transportada, vedado qualquer acrésci-
mo.

§ 20 - Considera-se .pronto pagamento o que é
efetuado:

I - em moeda corrente nacional, cheque visado
ou cheque adminiatrativor no ato da entrega da mercadoria;

II - mediante cheque, co ato do pedido de mer-
cadoria, case em que a entrega será feitá apõe compensado o mesmo.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de	 março	 de 1990;

1699 da Independência e 1029 da República.

JOSÉ SARNEY
Mailsoh-Ferreira da IVóbrega

LEI NO 0.003, de 14 de março de 1990.

Altera a legislação dos impostos de
importeção e sobre produtos indus-
trializados, da taxa de fiscalização
instituída pela Lei nO 7.944, de
1989, da contribuição social instir
tuida pele Lei no 7.689, de 1988, e
do Imposto nobre o Lucro Líquido ,k
que trata o art. 35 da Lei nu 7.713,
de 1988,

O	 PRESIDENTE	 DÁ
er saber que o Congresso Nacional decreta e én san i n

Art. 10 O art. 10 da Lei ne 7.810, de 30 de
agosto dè 1989, fica acrescido do seguinte parágrafo:

'parágrafo único. A redação de que trate este
artigo aplica-se, igualMeate, As importações dos
bens nele mencionados, realizadas por empresa
usuária de serviçoa de transporte ferroviário e
gue integrem O ativo permanente da importadora,
desde que cumulativamente:

I - a prestação . 11e eerviços seja realizada por
empresa- concessioniria de. serviços de trens/Xixi.
ferroviário de carga, mediante contrato depreco.
não inferier a doia anos; e
II - os bens importados se destinem, eicludiva,
mente, a use na Prestação dos' serviços contrata.:
dbs..

ficaA2 Xi2oe42 . é::u2ePangâ 9fO4: , de 20' de "-1989,

"Parágrafo único. O valor total da Taxa não po-
derá-Ultrapassar a . dois por cento da receita
operacional do contribuinte, auferida no trimes-
tre anterior ao do pagamento e calculada eM ba-
ses me:líeis pelo BIN.."'

•
Art. 30 No caio de contratos de construção por

empreitada ou de fornecimento g preço predeterminado, de bens ou
servicós, celebrados com pessoa jurídica de direito público, ou sem-
presa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mis,
ta ou sua subsidiária, a incidância da contribuição social " de que-
trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, . do Imposto sobre
o Lucro Liquido, de que trata 0.art. 35 da Lei ne 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, poderá ser diferida até a realização dolucr., ob-
servado o seguinte:

I - a pessoa jurídica poderá excluir do resul,
todo do período-bise,. para efeito de apurar a
base Cã/cu/o dá contribuição -Social e do- imPósto
sobro-o lucro líquido; parcela do lucro da
preitada ou fornecimento, Computado no resultado
dó perlodo-base, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultgdo é não re-
cebida ate a data do balance de encerramento do
mesmo período-base;
/I - a parcela excluída de' acordo' Com o item I
deverá- ser adicionada, corrigida monetariamente,.
.ao resultado de período-base em que a receita
for recebida.
§ 10 Se a pessoa jurídica subcontratar parte da

empreitada ou forhecimentO, O direito ao diferimento de que trata
. este artigo caberá a . ambos, má proporção da sua . participação na ré,
, ceita a receber,

§ 29 O diéposto neste artigo pode ser aplicado,
inclusive, em relação ao Período-base encerrado em 31 de dezembro de
1989"

Art. 40 Esta Lei entra em vigor . na data de sua
publicação.

Art. 50 Revogam-se as diaposiçõep em contrário.

1690 da Independência Beragáám arg°a 

JOSÉ SARNEY
Madsen Ferreira da ~rega

LEI NO 8.004, de 14 de	 março	 de 1990.

Dispõe sobre transferência de
financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação e dá outras
provpáncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Habitação - (SFH) podrtran:f.e.r?rmr22:insW=i22e:ce=igr

zembro de

de 1990;
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