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1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel
localizado no município onde resida, bem como no caso cru que o adquirente já detenha, em
qualquer parte do Pais, pelo menos um financiamento nas condições do SF11." (NR)

Axt. 72 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n 5 1.671, de

24 de junho de 1998.

Art. 82 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 92 Ficam revogados o § 12 do art. 92 e o art. 14 da Lei ri2 4.380, de 21 de agosto de

1964, o art. 23 da Lei ri2 8.692, de 28 de julho de 1993, e a Medida Provisória rit 1.671, de 24 dejunho de

1998.

Brasília, 29 de junho	 de 1998; 177°da Independência e 1102 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
EdwardAmadêO
Paulo Paiva -

DECRETO N°2.638, DE 29 DE JUNHO DE 1998

Altera o Decreto ri5 2.072, de 14 de novembro de 1996,
que dispõe sobre a redução do imposto de importação
para os produtos que especifica e dá outras providências.

DECRETO N' 2.640, DE 29 DE JUNHO DE 1998

Prorroga o prazo estabelecido no saí. 1 5 do
Decreto n°2.239, de 27 de maio de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, incisos IV eVI, da Constituição,

DECRETA:

Alt It Fica prorrogado, até 31 de - dezembro de 1998, o prazo estabelecido no art. 1
do Decreto ri? 2.239, de 27 de maio de 1997.

Alt 22 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 35 Revoga-se o Decreto ri2 2.437,-dc'19 de dezembro de 1997.

Brasília, 29 de junho de 1998; 177!da Independência e 110°daRepública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
QlaudipMaria Costin

DECRETO N'2.641,DE29DEJUNHO DE 1998

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso, da atribuição que lhe confere o art. 84, 	
Prorroga o prazo de remanejamento dos

inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei is° 9.449, de 14 de março de 1997, 	 cargos em comissão que menciona e dá
outras providências.

DECRETA:

Art. IS Os arta. 3! e 8 do Decreto n' 2.072, de 14* novembro de 1996, passam a vigorar	 o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso'das atribuições que lhe confere  alt

com a seguinte redação:	 84, incisos IV e VI, da Constituição,

"Att3° ...................................................................................................................................

§ 3' O pedido de habilitação deverá ser protocolado até 30 de junho de 1998, no órgão
competente para a sua apreciação, conforme as normas e procedimentos vigentes, pelas empresas
enquadradas nas alíneas ..a,. "8" do inciso IV tio alt. 2 deste Decreto, e até 31 de dezembro de
1998, pelas empresas enquadradas na alínea "h" do mesmo dispositivo.

§ 49 Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo
estabelecerão, em ato conjunto, as normas e procedimentos para a habilitação a que se refere cate
artigo." (NR)

"Art. 8' O valor total FOB das importações de matérias-primas e dos produtos
relacionados nas alíneas "a" a "h" do inciso IV tio alt, 2!, procedentes e originários de países
membros do MERCOSUL, adicionados às importações de "Jnsumos"e "Veículos' de Transporte"
com reduçãoaio imposto de importação, não poderá exceder o valor

- em 1996 e 1997, das "Exportações Líquidas" cm cada ano;

II -no primeiro semestre de 1998, das "Exportações Líquidas", acrescido do valor das
"Exportações Líquidas" do segundo semestre de 1998, multiplicado pelo coeficiente de um -vírgula

zero dois;

ifi -cai 1999, das "Exportaçõés Líquidau" do primeiro semestre de 1999, multiplicado pelo
coeficiente de uni vírgula zero dois, acrescido-do valor das "Exportações Líquidas" geradas no
segundo semestre de 1999, multiplicado pelo coeficiente de um vírgula zero três,

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

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

Brasília, 29 de junho	de 1998; 1772 da Independência e 110! da Repuolica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Paulo Paiva

DECRETO N' 2.639, DE 29 DE JUNHO DE 199*

Prorroga o prazo estabelecido no alt. 12 do Decreto

n5 1.958, de 15 de julho de, 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o saí. 84,

incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:

Au, 1' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo estabelecido nó alt: 1! do

Decreto ri5 1.958, de 15 de julho de 1996.

Ast 22- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32 Revoga-se o Decreto ri2 2.432, de 19 de dezembro de 1997.

Brasília, 29 de junho	 de l998 177°d*,lfldepcfldêflCi&C l Er- daRepública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renais Calheiros
Claudia Maria Coslin

DECRETA:

Ari 1° Fica pronogado, até 31 d outubro de 1998, o prazo de =andamento dos -
seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Justiça, pelos Decretos nts 1.778, de 9 de
janeiro de 1996, e 1.807, de 6 de fevereiro de 1996: um-- DÁS 'lOL5, um DAS 1022 e um DAS

102.1,

Parágrafo único. Aos cargos remaneuccntes do remanejamento inicial aplica-se o
disposto no § r- do 	 1! dos Decretos n'a 1.778 e 1.807, de 1996.

Art. 2° Ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado pura o Ministério da Justiça, até 31 de dezembro de 1998, os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, otiundos da extinção de órgios da

Administração Pública Federal:

- um DAS 101.4, um 101.3 e doia -DAS 1022, a -serem alocados ao Comitê

Nacional pura os Refugiados;
11-um DAS 102.1, aser alocado ao Conselho Nacional dos Direitos da-Mulher.

11! Os cargos objeto deste remanejanténto são inte'ario a Estrutura Regimental do
Ministério da Justiça, devendo 000Mar do ato de nomeação uru tráter de tmnsitoriedade,.jncdiante

remissão ao e.pst deste artigo.

2° Findo o psa estipulado no raput deste arti, os cargos em comissão oca

resossiejados icolo restituidos ao Ministério da AdminisbaçãoFodcral e Rcfora* do Estado, .cindo

coujiderados exonerados os titulares neles iavessti.

Art. 32Este Decreto entra em vigor 88 data de *t* publicação.

Azt 41Rc	 19 de 	 1997.

Brasilia, 29 de jtr*as de 199$; 1772dulndependãusciae 110! da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reno CalI,elros - -
Claudia Maria Costin

DECRETO N- 2.642, D829 DE-JUNHO DE 1998

Dá nova-redação ao art. 17 do Decreto aí 87.737, de 20
de outubro de 1982, que 4isp8e,cbró o Regulamento do

ado 'Maior das Forças -A51nuiU.

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, -no suo da atribui -que-lhe confere o art. *4,

inciso IV, da Constituição,

DECRETA.:

Art. 12 O are. 11 do Decreto n 81.737, de 20 de outubro de 1982, que dispõe sobre o.
Regulamento do EStadO-MaiOr-das Forças Aainadat, passas sgorar com a seguinte redaçIo

Frederico
Typewriter
REVOGADO
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