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DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999.
.	 .	 .

-
Outorga concessão à Fundação de Radiodifusão
Rodesindo Pavan, para executar serviço - de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente.
educativos, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de
Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84,
Inciso IV:e 223, caput, da Constituição, considerando o disposto no § 2 2 do art. 14 do Decreto-lei n 2

236, de 28 de fevereiro de 1967, e no § 12 do art. 13 doRegulamento dos Serviços deRadiodifusão,,
aprovado pelo Decreto n 2 52.795, de , 31 de outubro de 1963, com a redação que-lhe foi dada pelo
Decreto n2 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o quis donata do Prâcesso
Administrativo n2 53740.000422/99,

DECRETA:

'	 Art. 12 Fica outorgada concessão à Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Balneário Camboriú, Estado
de Santa Catarina.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Pongresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 32 O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-
a* nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 42 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 1999; 178 2 da Independência e 111 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
- Pimenta da Veiga

DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999.

Dispõe sobre a implantação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Química de Nilápolis, com sede em
Nilápolis, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em.vista o disposto na Lei n°8.948, de 8 de dezembro de 1994,

DECRETA:

Art. 1° Fica implantado o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de
Nilópolis, mediante transformação e mudança de denominação da autarquia "Escola Técnica Federal
de Química do Rio de Janeiro", com sede e foro na cidade de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.

Art, 2° O Estatuto da referida Escola, aprovado pelo Decreto n° 2.855, de 02 de
dezembro de 1998, fica mantido para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de
Nilópolis, até sua revisão no prazo de dois anos.

Art. 30 O Centro Federal de Educação .Tecnológica de Química de Nilópolis será
constituido pelas Unidades de Ensino de Nilápolis e do Rio de Janeiro.

Art. 4° O Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis tem o
prazo de até dois anos para sua adequação aos termos do projeto institucional aprovado pelo Ministério
da Educação.

Art. 5° O Diretor-Geral da Escola Técnica transformada fica mantido no cargo de
Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis, conforme art. 7°
da Lei n°8.948, de 8 dezembro de 1994, pelo prazo máximo de dois anos.

Art; 6° A referida transformação não implicará mudança de sede dos alunos já
* *matriculados até o termino do curso.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 2	 de	 dezembro	 de 1999; 178° da Independência e 111° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO DE:2 DE DEZEMBRO DE 1999.

Institui o Programa Nacional de Eletrificação
Rural "Luz no Campo", e dá outras
providências.

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

DECRETA:

Art. 1 2 Fica instituido o Programa Nacional de Eletrificação Rural "Luz no Campo",
com o objetivo de promover a melhoria das condições sócio-econômicas das áreas rurais do País.

Art. 22 O Programa deverá ser implementado em articulação com os demais
programas e ações do Governo, especialmente com o Programa de Desenvolvimento Energético dos
Estados e Municípios - PRODEEIV1, o Programa Nacional -de Conservação de Energia Elétrica -
PROCEL e o Programa Comunidade Solidária, no que for pertinente.

Art. 32 Para a codecuçào dos seus objetivos, o Programa contará com recursos
orçamentários oriundos da Reserva Global de Reversão - RGR e do Uso de Bem Público - UBP, nos
termos das Leis n"' 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 42 Poderão ser concedidos financiamentos aos Estados das regiões. Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, com os recursos definidos no artigo anterior, com prazos e condições
diferenciados das demais regiões, em razão do seu baixo índice de eletrificação rural.

Art. 52 O Programa será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, por
intermédio da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS.

Art. 62 O Ministério de Minas e Energia deverá, no prazo de trinta dias, baiáw
normas para execução do Programa.

Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 1999; 1782 da Independência e 111 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARIDOSO
Rodolpho 'lourinho Neto

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

N° 1.797, de 2 de dezembro de 1999. Proposta.ao Senado Federal para que seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Governo do
Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, destinada ao financiamento parcial
do Programa de Integração dos Corredores Rodoviários do Estado da Bahia.

N° 1.798, de 2 de dezembro de 1999. Encaminhamento ao Congresso Nacional da cópia do Decreto de 24
de novembro de 1999, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito
suplementar no valor global de R$ 511.118.985,00, em favor do Ministério da Justiça, do Ministério da
Defesa e do Ministério da Integração. Nacional, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos".

N° 1.799, de 2 de dezembro de 1999. Encaminhamento ao Congresso Nacional da cópia do Decreto de 30
de novembro de 1999, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
132.500.000,00, em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento".

N° 1.800, de 2 de dezembro de 1999. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da
Portaria n° 147, de 6 de setembro de 1999, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à
Fundação Rádio Educadora de Bragança para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Bragança, Estado do Pará.

N° 1.801, de 2 de dezembro de 1999. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato - constante da
Portaria n° 168, de 25 de outubro de 1999, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à
Fundação Joea Motta para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de União,
Estado do Piauí

N° 1.802, de 2 de dezembro de 1999. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da
Portaria n° 169, de 25 de outubro de 1999, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão -à
Fundação Sara Nossa Terra para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

N° 1.803, de 2 de dezembro de 1999. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei
que "Acrescenta dispositivos à Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência--- CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e define crimes".

N° 1.804, de 2 de dezembro de 1999. Proposta ao Senado Federal para que seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, entre a República Federativa do Brasil e o HSBC Investment Bank pio,
destinada ao financiarfiento de oitenta e cinco por cento dos equipamentos de laboratório de pesquisa e
material multidisciplinar de laboratório, a serem fornecidas pela Philip Harris International, no âmbito do
"Programa de Modernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais de
Ensino Superior e Hospitais Universitários".
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