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IV - um representanteda Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do
Mini~o do Planejamento e Orçamento;

V - um representanteda Secretaria do Tesouro Nacional do Ministérioda Fazenda;

VI - um representantedo Ministério do Trabalho;

VII - um representanteda entidade a que pertencia o servidor, especialmente convocado
para esse fim.

§ 1° Os membros da Comissão serão nomeados pelo Presidente do CCE, mediante
indicaçlo do respectivo Ministrode Estado.

§ r A Comissão será presidida pelo representante da Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas EstataisdoMinistério do Planejamentoe Orçamento.

§ 3° Poderio participar das reuniões da Comissão representante da Coordenação
Nacional dos Demitidos nas Estataise serviços Püblicos, para efeito de acompanhamentoda análise dos
processos.

§4° Os trabalhosna Comissão serão considerados dc relevante interesse püblíco, sendo
desenvolvidosem horário integrale regime de dedicaçãoexclusiva.

Art. se Poderá aluar junto l Comis.~o de que trata este Decreto representante do
Ministério P6blico Federal, designadopelo Procurador-Geralda Repóblica.

Art. 6° A partir da data da publicaçlo deste Decreto, ficam suspensos quaisquer
procedimentos IdminiSlrativo.~referentes l exccuçlo das decisões proferidas peJas Subcomisslles
SCloriaisou pelaComis.~o Especiala que alude o Decreto nOI.IS3, de 8 de junho de 1994.

Art.,. O CCE expediri as instruções necesWias ao cumprimenlo do disposto lICIte

Art.•• EIIc Decretoentra em viJOfna dali de suapublicaçlo.

•••••••• 24 de ••aio de 1995; 1740da Independencia e 107"da Repdblica.

FERNANDOHENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DIICaB'I'ON"1.500.DE 24 DE MAIO DEI'".

Cria ComÍSlllC.'Especial de Anistia para apreciar OS
pedidos de anistia concedida pela IeIisJlçlo que
llIeIICionae eMoutIV provideacias.

O PRESIDENTE DA REPUBLlCA, no uso da atribuiçló que lhe confere o art. 84,
laciIo IV, da ConsIituiçlo,

DECRETA:

Art. 1° é criada, no imbUo do Ministério do Trabalho, Comissão Especial de Anistia
com a finalidade de lpI'ClCiaros requerimentos de anistia de empregados do setor privado, empresas
pl1b1icue sociedadeade economiamista e de dirigentes e representantes sindicais, fundamentados no
cIiapostono art. 7" da Lei n° 6.683. de 28 de aaosto de 1979, no ara. Ir, §§ 'J:' e Se, do Ato das
DiSposlçGeaConstitucionaisTransitórias, ou na Lei n° 8.632, de 4 de março de' 1993.

Pará,pIlo dnico. Compete, ainda, l Comisslo Especial, apreciar os requerímentos de
anisda de em~~ do selor privado, ex-dirigentes e ex-representantes sindicais, de que traia o art.
125do Decreton 611, de21 dejulho de 1992.

Art.r SCrIo apreciadospela Comissio Especial de Anistia os requerimentos apresenta-
doi peIoIleleleludos, devidamentefundamentados, e instruídos com os sepintes documentos:

1- prova de vinculoempregatício;

n· termo de racisIo contratual ou de puniçlo sofrida;

m-JX'Ovade identifqçlo pessoal e de inscriçlo no CPF;

IV • elemenlos comprobatórios da motivaçlo ~a demissão ou de puniçlo ~frida;

V • ~va da condiçlo de dirigente ou representante sindical. mediante cópia da
respectiva ata de eleiçlo e pouc, quando for o caso;

VI - oul1'OSelementosque comprovem a situação alegada.

11° Os requerimentosde anistia em tramilaçlo junto 1 Comissão de Anistia criada pela
Portaria DO1.051, de 17 de ~o de 1993, do Minislério do Trabalho, serão automaticamente
eae.inbIdos l Comisslo EspecIalde que trata este Decreto.

I'J:' Na hipótese do parágrafo precedente, os requerimentos insuficientemente instruídos
4ewIIo _ complemenlailos no prazo de dez dias. conlado da dali da juntada do aviso de recepçlo da
lIlIIftl:I5Io feila por via postal, sob pena de arquivamenlo.

Art. 3" A Comisslo Especial de Anistia teli a seguinte composiçlo:

1- dois representantesdo Ministério do Trabalho, um dos quais a presidi"':

fi - um represenlantedo Ministério da Previd/!nciae Assis~ncia Soci~;

m - um representantedo Ministério da Justiça;

IV • um representantedo Ministério do Planejamento e Orçamento.

I I- A Comisslo Especial serã instalada no prazo de quinze dias, conlado da data da
publicaçlo deste Decrelo.

SEÇÃO 1

§ 2" Os membros da Comissão Especial e os suplentesserlo indicldol pelos rapectivOl
Ministros de Estadoe nomeados pelo Ministro de Estado do Trabalho.

§ 3° A participação na Comissão Especial será considenlda let'Viço pl1bIlcoJeIevInee,
nlo ensejando qualquerremuneraçlo. .

Art. 4° Compete à Comissão Especial de Anistia:

I - apreciar os requerimentos dos interessados;

fi - determinar, por intermédio de seu Presidente, a reali7.açlodas dilla!ncias que julprnecessárias;

11I• submeter à apreciaçlo da secretaria de COOI'denaçIoe Controle das Bnain-
Estatais, com manifestaçãopreliminar, os pedidos formulados por emprepclos de em•••• ClItaIaia:

IV - emitir parecer fundamentado sobre os requerimenlos apreciados, remetendo-o ao
Ministro de Estado do Trabalho para decisão;

V - elaborar seu regimento interno.

Art. 5° Compete ao Ministro de Estado do Trabalho conhecer e declarar anistia de que
trata o presente Decreto.

Parágrafoüníco, Da decisão que indeferir a anislia caberá pedido de reconsidenlçlo ao
Ministro de Estado do Trabalho, no prazo de quinze dias, contado da data da juntada do avia0 de
recepção da nolificaçlo feita por via postal.

Art. 6° Para os fins deste Decreto, o Presidente da Comisslo Especial de Anistia podeJt
requisitar a órglos e enlidades da Administraçlo Póblica Federal as informaçl!es e os documental
necessários à perfeita instruçlo dos requerimentos submetidos l sua apreciaçlo.

Art. 7" O Ministério do Trabalho pres\ari o apoio Iécnicoe administrativo nec:aatrioI ao
funcionamenloda Comissio Especial de Anistia.

Art. 8" Os aIos relativos ao processamenlo dos requerimenlos formulados 110I __
deite Decreto observarlo, no que couber, as normas pertinentes 10 processoadministrativo.

Art. 9" &te Decreto entra em viJor na data de SUl publicaçlo.

BnIOia,24 de maio de I99S; 1740 da Independenciae 107" da Repdblb.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

1.501 ,DE 24 DE MAIO DEl995.

Displle sobre a ftSCalizaçlo da dislribuiçlo, do
annazenamento e do co~rcio de combualiveia, apuraçlo
das infrações e penalidades,e dá outras provi~nci •••

O PRF.SIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da alribuiçlo que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituiçlo, e tendo em vista o disposlo nos DecreIOs-leisnOs395 e 538. de29 de óril de
1938.e 7 de julho de 1938. respectivamente, e na Lei n° 2.004. de 3 deoutubro de 19S3,

DECRETA:

Art. 1° Fica o Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de Miou e
Enerfla autorizado a celebrar convênío com os Estados, Municípios e outras entidades vincuIadu l
Administraçlo Póblica Federal direta ou indireta, com a parlicipaçlo do PROCON Pr6-Consumídor e
CADE - Conselho Administrativo de Defesa EconÔmica, para a ftSCalizaçlo da diatribuiçio, do
annazenamenlO e do comércio de combusUveia, inclusive apuraçlo das infraçlles e aplk:açlo de
penalidadesprevistas no Oecreto-Iei n- 538, de 7 de julho de 1938.

Art. 'J:' Fica criado o Grupo InteJl'ldo de FiscaIizaçIo Especial - GIFE, compoMopelo
Departamento Nacional de Combustíveis do Minislério de Minas e Energia, Secretaria da ~ill
Federal e Instituto Nacional de Metrologia, NormaIizaçlo e Qualidade Industrial - INMBTRO,para a
rlSCl1izaçloda dislribuiçlo, armazenamento e o comt!rciode combustíveis.

Art. 3° O ara.29 do Decreto nO1.021, de 27 de dezembrode 1993, pusaa viaorar com a
sclUinte redaçlo:

,,

"Ar!. 29. O julgamento do processo caberá ao Diretor do DNC e 10 díriaente do
ór&1oconveniado ou seus substitutos legais."

ArI. 4" Este Decreto entra em vi&orna data de sua publicaçlo.

ArI. 5" Revopm-sc o 11° do 1ft. 1° e o ara. 35 do Decreton° 1.021. de 27 de dezembrQ
de 1993.

BnIOia, 2c4 de llaiO de 1995; 174°da Independenciae 107" da Repl1blica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

DECRETO DE 15 DE MARÇO DE 1995

Reabre ao Orçamento Fiscal da UlÚlo, em favor do
Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados em 31
de dezembro de 1994, crédito especial aberto peloDec:reto
de 29 de dezembro de 1994; e cridito extraonIiMrio

I,

REVOGADO
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