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Atos do Poder Executivo

DECRETO N' 3.770, DE 12 DE MARÇO DE 200I(*)

Delega competência ao Ministro de Estado
da Defesa para emitir autorizações de ex-
portação de material de emprego militar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições

que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI e parágrafo único, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 e 14 da Lei n9
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 19 da Medida Provisória n' 2.123-29,

de 23 de fevereiro de 2001,

DECRETA:

Art. I Fica delegada competência ao Ministro de Estado da
Defesa para emitir autorizações de exportação de material de emprego

militar.

Parágrafo único. A delegação de que trata o caput poderá ser
subdelegada a ocupante de cargo de direção de nível igual-ou superior
a DAS 101.5, até o valor em moeda nacional equivalente a uni
milhão de dólares dos Estados Unidos da América.

Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 3.670, de 23 de novembro de
2000.

Brasília, 12 de março de 2001; 180' da Independência e 1132
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

(*) Republicado por ter saído indevidamente na Seção 2 no DOU, de
13.3.2001.

DECRETO N' 3.771, DE 13 DE MARÇO DE 2001

Altera o Decreto n 2 99.658, de 30 de ou-
tubro de 1990, que regulamenta, no âmbito
da Administração Pública Federal, o rea-
proveitamento, a movimentação, a aliena-
ção e outras formas de desfazimento de
material.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
considerando o disposto no Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de
1967, na Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, e na Lei n' 8.666,
de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

Art. 1 2 O art. 15 do Decreto n' 99.658, de 30 de
outubro de 1990, fica acrescido do seguinte inciso V:

"V - destinado à execução descentralizada de pro-
grama federal, aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
compreendidas as entidades de administração indireta, e,
ainda, aos consórcios intermunicipais, em todos os casos
para exclusiva utilização pelo órgão oh entidade executora
do programa, hipótese em que se poderá fazer o tombamento
do bem diretamente no patrimônio do dbnatário, lavrando-se
registro no processo administrativo competente." (NR)

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

Brasília, 13 de março de 2001; 180' da Indepen-
dência e 113' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mantos Tavares

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 2001

Institui Comitê Interministerial de Combate
à Pirataria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição.
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1' Fica instituído o Comitê Interministeriarde Combate
à Pirataria.

Parágrafo único. Entende-se por pirataria: para os fins deste
Decreto, a violação ao direito autoral de que trata a Lei n' 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

Art. 2- 	 ao Comitê Interministerial:

1 - propor plano de ação dos órgãos competentes para res-
guardar o cumprimento dos direitos autorais, bem como para acom-
panhar a correspondente execução;

II - auxiliar os órgãos competentes no planejamento de ações
preventivas e repressivas à violação de obras protegidas pelo direito
autoral;

III - acompanhar, por meio de relatórios enviados pelos ór-
gãos competentes, a execução das atividades de pre‘enção e re-
pressão à violação de obras protegidas pelo direito autoral;

IV - propor, quando necessário, reformas e modernização
técnico-operativa dos órgãos envolvidos, bem como as alterações que
possam aperfeiçoar a legislação em vigor;

V - conceber sistema de atuação eficaz para recebimento,
investigação e apuração de denúncias sobre violação de direito au-
toral;

VI - desenvolver campanhas de combate à pirataria, inte-
grando os principais meios de comunicação de massa, com o pro-
pósito de esclarecimento da opinião pública sobre o efeito danoso do
ilícito penal e concomitante difusão dos textos legais sobre o direito
autoral e o combate à pirataria;

VII - propor que sejam estabelecidos, pelos órgãos federais
competentes, convênios com os Governos estaduais visando a im-
plementação de amplo e incisivo combate ao comércio ambulante de
mercadorias ilícitas;

VIII - efetuar levantamentos estatísticos com o objetivo de
estabelecer mecanismos eficazes de prevenção e repressão sobre os
atos de pirataria;

IX - acompanhar novas formas de pirataria introduzidas no
mercado, especialmente as realizadas em redes digitais, e propor
alternativas dissuasivas de tais atos;

X - promover o intercâmbio de informações sobre pirataria e
tráfico ilícito de produtos resultantes dessa prática;

XI - propor alimentação de banco de dados da Polícia Fe-
deral, que permita a consulta e difusão das ações realizadas no com-
bate à pirataria, bem como o índice referente a prisões, apreensões e
valores;

XII - promover seminários, com a participação do setor
privado, sobre o direito autoral;

XIII - estabelecer 'diálogo permanente com instituições e
entidades nacionais e internacionais, cujos objetivos e atividades pos-
sam trazer contribuições relevantes para o combate à pirataria;

XIV - estimular e apoiar iniciativas públicas e privadas que
valorizem o direito autoral e visem a impedir a prática da pirataria;-
e

XV - estabelecer mecanismos de diálogo e colaboração com
os Poderes Legislativo e Judiciário, com o propósito de promover
ações efetivas de combate à pirataria.

Art. 3' O Comitê Interministerial de Combate à Pirataria será
integrado por:

I - três representantes do Ministério da Justiça, sendo um do
Departamento de Polícia Federal e um da Secretaria Nacional de
Segurança Pública;

II - dois representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia;-

III - dois representantes do Ministério da Cultura;

IV - dois representantes do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior;

V - dois representantes do Ministério da Fazenda, sendo um
da Secretaria da Receita Federal; e

VI - dois representantes do Ministério das Relações Exterio-
res.

§ I' Os membros do Comitê Interministerial de Combate à
Pirataria serão designados pelo Ministro de Estado da Justiça, após
indicação de seus nomes pelo titular dos Ministérios de que trata este
artigo.

* 2' A presidência do Comitê Interministerial de Combate à
Pirataria será exercida por um dos representantes do Ministério da
Justiça.

* 3' A presidência do Comitê Interministerial de Combate à
Pirataria deverá submeter os regultados das atividades desenvolvidas
pelo Colegiado ao exame do Ministro da Justiça.
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§ 42 As funções dos membros do Comitê Interministerial de
Combate à Pirataria não serão remuneradas e seu exercício será con-
siderado serviço público relevante.

Art. 4' O Comitê Interministerial de Combate à Pirataria
poderá convidar representantes do setor privado, cuja colaboração
seja necessária ao cumprimento de sua competência, principalmente
pessoas que atuem profissionalmente em atividades relacionadas ao
direito autoral e que possam, consultivamente, contribuir para o me-
lhor desempenho das atividades do Colegiado.

Art. 5 2 O Ministério da Justiça assegurará o apoio técnico e
administrativo indispensável ao funcionamento do Comitê Intermi-
nisterial de, Combate à Pirãtaria,por intermédio da Secretaria Na-
cional de Segurança *Pública que exercerá, inclusive, as funções de
Secretaria-Executiva do Comitê.

Art. 62 As despesas decorrentes do disposto neste Decreto
correrão à conta das dotações orçamentárias do Ministério da Justiça.

Art. 7 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 13 de março de 2001; 180 2 da Independência e 1132
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 2001

Cria a Comissão Interministerial para a
Preparação da Participação do Brasil na
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e

Considerando que a Assembléia-Geral das Nações Unidas,
em sua Resolução 55/199, adotada em 8 de dezembro de 2000,
resolveu convocar a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, a realizar-se em 2002, na África do Sul;

Considerando que o tema do desenvolvimento sustentável
merece atenção prioritária do Governo brasileiro;

Considerando a necessidade de adequada preparação da par-
ticipação do Brasil na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sus-
tentável;

DECRETA:

Art. 1 2 É criada a Comissão Interministerial para a Pre-
paração da Participação do Brasil na Cúpula Mundial sobre De-
senvolvimento Sustentável.

Art. 22 Compete à Comissão Interministerial:

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Imprensai Nacional
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MAURÍCIO AUGUSTO COELHO
Coordenador de Produção Industrial

CATARINA ACIOLI DE FIGUEIREDO
Editora-Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

Reg. Profissional n-1

IVONE DE ALMEIDA LOPES
Chefe Interina da Divisão Comercial

I - coordenar o processo de avaliação da implementação, no
Brasil, da Agenda 21 e clos outros documentos adotados pela Con-
ferência celebrada no Rio de Janeiro, de 2 a 12 de junho de 1992,
tendo presente o objetivo estabelecido para a Cúpula na Resolução
55/199 da Assembléia-Geral das Nações Unidas;

II - preparar subsídios que possam informar a participação do
Brasil nas negociações que terão lugar na Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentavel e seu processo preparatório.

Art. 3' A Comissão Interministerial será integrada por:

I - dois representantes do Ministério das Relações Exteriores,

1. o Subsecretário-Geral para Assuntos Políticos, que a presidirá;
2. o Diretor-Geral do Departamento de Temas Especiais, que

será o seu Secretário-Executivo;

II - um representante de cada órgão e entidade a seguir
indicados:

1. Ministério do Meio Ambiente;
2. Ministério da Ciência e Tecnologia;
3. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
4. Ministério do Desenvolvimento Agrário;
5. Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
6. Ministério da Fazenda;
7. Ministério de Minas e Energia;
8. Ministério dos Transportes;
9. Ministério da Defesa;
10. Ministério da Integração Nacional;
11. Ministério da Saúde;
12. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior;
13. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis/IBAMA;
14. Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas;
15. Programa Comunidade Solidária;
16. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-

cia/SBPC;
17. Academia Brasileira de Ciências;
18. Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável;
19. Fórum Brasileiro de Organizações Não-Governamentais

e Movimentos Sociais para Meio Ambiente e Desenvolvimento;
20. Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento

Sustentável;
21. Confederação Nacional da Indústria;
22. Confederação Nacional da Agricultura;
23. Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional;
24. Centrais sindicais.

Parágrafo único. Os membros de que trata o inciso II serão
designados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, mediante
indicação dos titulares dos órgãos e das entidades representados.

Art. 4' A Comissão poderá estabelecer grupos de trabalho
sobre temas específicos., cuja composição e funcionamento serão por
ela estabelecidos.

Art. 5 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 13 de março de 2001; 180 2 da Independência e 1132
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lufar .

Presidência da República

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Secretaria Executiva

ATOS DE 13 DE MARÇO DE 2001

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, na condição de Seeretário-Executivo do Con-
selho de Defesa Nacional (CDN), nos termos da redação dada pela
Medida Provisória n' 2.123-29, de 23 de fevereiro de 2001, aos arts.r, parágrafo 3 2, e 4 2 da Lei n2 8.183, de 11 de abril de 1991, e 11,
paragrafo único, da Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998, e com base
no que dispõem a Lei n 2 6.634, de 2 de maio de 1979, o Decreto n2
85.064, de 26 de agosto de 1980, e a Resolução do CDN n 2 1, de 12
de maio de 1999, e, ainda, considerando o Parecer n'
004/94/AJU/SAE/PR, de 24 de maio de 1994, extrato publicado no
Diário Oficial da União de 9 de junho de 1994, resolve:

N 2 24 - Dar Msentimento Prévio à empresa RÁDIO CAMPINAS
DO SUL LTDA., CNPJ n 2 89.920.334/0001-97, executante do ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Cam-
pinas do Sul, na faixa de fronteira do Estado do Rio Grande do Sul,
para efetuar alterações em seu contrato social, nos termos da minuta
datada de 16 de novembro de 2000, de acordo com a instrução do
Processo MC n 2 53790.000737/2000 e a proposta do Departamento
de Outorga de Serviços de Radiodifusão no Parecer n 2 017, de 6 de
março de 2001.

N' 25 - Dar Assentimento Prévio à empresa RÁDIO SÃO MIGUEL
ARCANJO LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de São Miguel das Missões, na
faixa de fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a
instrução do Processo MC n 2 53790.000507/2001 e a proposta do
Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão no Parecer n2
018, de 6 de março de 2001.

N' 26 - Dar Assentimento Prévio à empresa RÁDIO ESTREITO
DO URUGUAI LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada nos Municípios de São Varentini nó Estado

do Rio Grande do Sul, e Itá, no Estado de Santa Catarina, ambos
situados na faixa de fronteira dos respectivos Estados, de acordo com
a instrução do Processo MC n' 53790.000508/2001 e a proposta do
Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão no Parecer n'
019, de 6 de março de 2001.

N' 27 - Dar Assentimento Prévio à empresa GOMES & JESUS
LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de São José dos Quatro Marcos, na faixa de
fronteira do Estado de Mato Grosso, de acordo com a instrução do
Processo MC n 2 53000.000315/2001 e a proposta do Departamento
de Outorga de Serviços de Radiodifusão no Parecer n 2 020, de 6 de
março de 2001.

N 2 28 - Dar Assentimento Prévio à empresa TONATTO & GA-
BOARDI LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada e em onda média, no Município de São Valetim,
na faixa de fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com
a instrução do Processo MC n 2 53790.000510/2001 e a proposta do
Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão no Parecer n2
22, de 9 de março de 2001.

N 2 29 - Dar Assentimento Prévio à empresa SSBR — SOCIEDADE
SUL BRASILEIRA DE RADIODIFUSAO LTDA., CNPJ N2
3.637.701/0001-24, para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, nos Municipios de Francisco Beltrão e Pato Branco, ambos
situados na faixa de fronteira do Estado do Paraná, de acordo com a
instrução do Processo MC n 2 53740.001165/00e a proposta do De-
partamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão no Parecer n2
23, de 9 de março de 2001.

N 2 3Q - Dar Assentimento Prévio à empresa RÁDIO SONORA DE
VERE LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Verê, na faixa de fronteira do
Estado do Paraná, de acordo com a instrução do Processo MC n'
53740.000011/01 e a proposta do Departamento de Outorga de Ser-
viços de Radiodifusão no Parecer n 2 024, de 9 de março de 2001.

N 2 Dar Assentimento Prévio à empresa RÁDIO SANTANA DE
VERE LTDA., para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Verê, na faixa de fronteira do
Estado do Paraná, de acordo com a instrução do Processo MC n2
53740.000012/01 e a proposta do Departamento de Outorga de Ser-
viços de Radiodifusão no Parecer n 2 025, de 9 de março de 2001.

ALBERTO MENDES CARDOSO

Ministério da justiça

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N 2 223; DE 12 DE MARÇO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art.1° do Decreto n° 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção I, e tendo em .vista o que consta do Processo n°
08000.005.480 de 1998, do Ministério da Justiça, resolve:

Expulsar do território nacional, na conformidade dos arts. 65
e 71 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, DAISY MINNIE
RAYMOND, de nacionalidade sul-africana, filha de Samuel Henel e
de Maria Henel, nascida na África do Sul, em 22 de julho de 1944,
residente no Estado de. São Paulo, ficando a efetivação da medida
condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeita no País ou
à liberação pelo Poder Judiciário.

JOSÉ GREGORI

PORTARIA N 2 224, DE 12 DE MARÇO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art. 1° do Decreto n° 3.447; de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo n°
08000.012.097, de 1997, do Ministério da Justiça, resolve:

Expulsar do território nacional, na conformidade dos arts. 65
e 71 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, SAUD EID ANTELO
CORRIENTE, de nacionalidade boliviana, filho de Saud Eid Savedra
e de Juana Antelo, nascido em Santa Cruz, Bolívia, em 12 de fe-
vereiro de 1974, residente no Estado de São Paulo, ficando a efe-
tivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que es-
tiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário.

JOSÉ GREGORI

PORTARIA N 2 225, DE 12 DE MARÇO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art.1° do Decreto n° 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo. ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo n°
08000.012.095 de 1997, do Ministério da Justiça, resolve:

Expulsar do território nacional, na conformidade dos arts. 65
e 71 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, ROSARIO COIM-
BRA ALMARAZ ou ROSÁRIO COIMBRA ALMARAZ CORRIEN-
TE, de nacionalidade boliviana, filha de Artemio Coimbra e de Gui-
lhermina Almaraz, nascida em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, em
6 de outubro de 1968, residente no Estado de São Paulo, ficando a
efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que
estiver sujeita no País ou à liberação pelo Poder Judiciário.

JOSÉ GREGORI_ _ 
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