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VIII - incentivar e apoiar a organização produtiva;

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo
sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada
a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;
...........................................................................................................................................

IX - estimular investimentos que promovam a adoção de boas práticas de
cultivo e a inovação tecnológica em sistemas de produção e de industrialização,
visando ao aumento da produtividade e da qualidade e à ampliação do mercado
consumidor de erva-mate; e

§ 13. O disposto nos incisos XIII e XIV do caput deste artigo aplica-se integralmente
a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos §§ 10 e 11 deste
artigo." (NR)

X - ofertar linhas de crédito e de financiamento em condições favorecidas
para a produção, industrialização e comercialização de erva-mate.

Art. 3º O art. 11 da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Parágrafo único. A oferta de crédito e de financiamento de que trata o
inciso X do caput deste artigo deve ser complementada pela disponibilização de
assistência técnica e extensão rural de qualidade, especialmente para os agricultores
familiares, pequenos e médios produtores rurais.

"Art. 11. ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
§ 6º Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão
disponíveis para acesso por meio da rede externa pelas respectivas partes processuais,
pelos advogados, independentemente de procuração nos autos, pelos membros do
Ministério Público e pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização
nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em segredo
de justiça.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
República.
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§ 7º Os sistemas de informações pertinentes a processos eletrônicos devem
possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados,
mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem automaticamente
todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que
demonstrado interesse para fins apenas de registro, salvo nos casos de processos em
segredo de justiça." (NR)

LEI Nº 13.792, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), para modificar o quórum de
deliberação no âmbito das sociedades limitadas.

Art. 4º O art. 107 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

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

"Art. 107. ................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Art. 1º Esta Lei modifica o quórum de deliberação nas sociedades de
responsabilidade limitada nos casos mencionados.

§ 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se integralmente a
processos eletrônicos." (NR)

Art. 2º O § 1º do art. 1.063 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

"Art. 1.063. .............................................................................................................
§ 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição
somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da
metade do capital social, salvo disposição contratual diversa.
................................................................................................................................." (NR)
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LEI Nº 13.794, DE 3 DE JANEIRO DE 2019

Art. 3º O caput do art. 1.076 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

Dispõe sobre a regulamentação da atividade profissional
de psicomotricista e autoriza a criação dos Conselhos
Federal e Regionais de Psicomotricidade.

"Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão
tomadas:
.................................................................................................................................." (NR)

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

Art. 4º O parágrafo único do art. 1.085 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Esta Lei regulamenta a profissão de psicomotricista.

"Art. 1.085. .............................................................................................................
Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a
exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir
seu comparecimento e o exercício do direito de defesa." (NR)

Art. 2º Poderão intitular-se psicomotricista e exercer sua atividade, sem prejuízo
do uso do recurso pelos demais profissionais de saúde de profissões regulamentadas:
I - (VETADO);

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

II - os portadores de diploma de curso superior de Psicomotricidade;

Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

III - os portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde ou de
educação, desde que possuam, em quaisquer dos casos, especialização em Psicomotricidade, até
48 (quarenta e oito) meses após a promulgação desta Lei;
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IV - aqueles que até a data do início da vigência desta Lei tenham
comprovadamente exercido atividade de psicomotricidade;

LEI Nº 13.793, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera as Leis nos 8.906, de 4 de julho de 1994, 11.419,
de 19 de dezembro de 2006, e 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), para assegurar a
advogados o exame e a obtenção de cópias de atos e
documentos de processos e de procedimentos
eletrônicos.

V - os portadores de diploma em Psicomotricidade expedido por instituições de
ensino superior estrangeiras, revalidado na forma da legislação em vigor.
Art. 3º Compete ao psicomotricista:
I - atuar nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora, utilizando
recursos para a prevenção e o desenvolvimento;

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

II - ministrar disciplinas específicas dos cursos de graduação e pós-graduação em
Psicomotricidade;

Art. 1º Esta Lei altera as Leis nos 8.906, de 4 de julho de 1994, 11.419, de 19 de
dezembro de 2006, e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para
assegurar a advogados o exame, mesmo sem procuração, de atos e documentos de processos
e de procedimentos eletrônicos, independentemente da fase de tramitação, bem como a
obtenção de cópias, salvo nas hipóteses de sigilo ou segredo de justiça, nas quais apenas o
advogado constituído terá acesso aos atos e aos documentos referidos.

III - atuar em treinamento institucional e em atividades de ensino e pesquisa;
IV - participar de planejamento, elaboração, programação, implementação,
direção, coordenação, análise, organização, avaliação de atividades clínicas e parecer
psicomotor em clínicas de reabilitação ou em serviços de assistência escolar;

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

V - prestar auditoria, consultoria e assessoria no campo da psicomotricidade;
VI - gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos e serviços relacionados à
psicomotricidade;

"Art. 7º ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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VII - elaborar informes e pareceres técnico-científicos, estudos, trabalhos e
pesquisas mercadológicas ou experimentais relativos à psicomotricidade.

Nº 3, sexta-feira, 4 de janeiro de 2019

I - está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto de renda devido
apurado na declaração, observado o disposto no art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997;

Art. 4º (VETADO).

II - não se aplica à pessoa física que:

Art. 5º (VETADO).

a) utilizar o desconto simplificado;

Art. 6º (VETADO).

b) apresentar a declaração em formulário; ou

Art. 7º (VETADO).

c) entregar a declaração fora do prazo;

Art. 8º (VETADO).

III - aplica-se somente a doações em espécie; e

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor.
§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da
primeira quota ou da quota única do imposto, observadas instruções específicas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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§ 4º O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3º deste artigo
implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução, e obriga a pessoa física ao
recolhimento da diferença do imposto devido apurado na declaração de Ajuste Anual,
com os acréscimos legais previstos na legislação.

LEI Nº 13.795, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Confere o título de Capital Nacional do Moscatel à
cidade de Farroupilha, no Estado do Rio Grande do
Sul.

§ 5º A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de
Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso concomitantemente com
a opção de que trata o caput deste artigo, respeitado o limite previsto no inciso I do
§ 2º deste artigo."

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

"Art. 4º-A. As disposições dos arts. 260-C a 260-L da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se aos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, no que couber."

Art. 1º Fica conferido o título de Capital Nacional do Moscatel à cidade de
Farroupilha, no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.

Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
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LEI Nº 13.796, DE 3 DE JANEIRO DE 2019

LEI Nº 13.798, DE 3 DE JANEIRO DE 2019

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações
alternativas à aplicação de provas e à frequência a
aulas realizadas em dia de guarda religiosa.

Acrescenta art. 8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez
na Adolescência.

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

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

Art. 1º 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º-A:

"Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública
ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência
e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de
prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja
vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição
e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do
inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal:

"Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na
Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro,
com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas
que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo
ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil,
e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente."

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data
alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua
anuência expressa;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema,
objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.

Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
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§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o
plano de aula do dia da ausência do aluno.
§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este
artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do
registro de frequência.

LEI Nº 13.799, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, para fixar novo prazo para a
aprovação de projetos beneficiados com incentivos
fiscais de redução e reinvestimento do imposto
sobre a renda e adicionais nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (Sudam), e a Lei nº 8.167, de 16 de
janeiro de 1991, para dispor sobre os depósitos para
reinvestimento efetuados pelas empresas em
operação nas áreas de atuação da Sudene e da
Sudam; e estende ambos os benefícios para a área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco).

§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois)
anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às
medidas previstas neste artigo.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o
art. 83 desta Lei."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua
publicação oficial.
Parágrafo único. A contagem do prazo de que trata o § 3º do art. 7º-A da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
inicia-se na data de entrada em vigor desta Lei.
Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Os arts. 1º e 3º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de
2001, passam a vigorar com as seguintes alterações:

LEI Nº 13.797, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010,
para autorizar a pessoa física a realizar doações aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua
declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.

"Art. 1º Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir
do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado até 31 de dezembro de 2023 para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à redução de 75% (setenta
e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no
lucro da exploração.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 2º-A e 4º-A:

...........................................................................................................................................

"Art. 2º-A. A partir do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, a pessoa física
poderá optar pela doação aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso de que trata o inciso I do caput do art. 12 da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, diretamente em sua declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 10. (VETADO)." (NR)
"Art. 3º Sem prejuízo das demais normas em vigor sobre a matéria, fica
mantido, até 31 de dezembro de 2023, o percentual de 30% (trinta por cento)
previsto no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
para empreendimentos dos setores da economia que venham a ser considerados, em
ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional." (NR)

§ 1º A doação de que trata o caput deste artigo poderá ser deduzida até o
percentual de 3% (três por cento) aplicado sobre o imposto de renda devido apurado
na declaração.

Art. 2º O art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

§ 2º A dedução de que trata o § 1º deste artigo:
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