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Nº 45, sexta-feira, 4 de março de 2011
LEI No 12.388, DE 3 DE MARÇO DE 2011
Confere ao Município de Taubaté, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Literatura Infantil.

.

Atos do Poder Executivo

1o

4o

Dá nova redação aos arts.
e
do Decreto no 5.274, de 18 de novembro de 2004,
que institui o Programa de Qualificação de
Docente e Ensino de Língua Portuguesa no
Timor-Leste.

Art. 1o O Município de Taubaté, no Estado de São Paulo,
fica declarado Capital Nacional da Literatura Infantil.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2011; 190o da Independência e 123o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Anna Maria Buarque de Hollanda
LEI

No

12.389, DE 3 DE MARÇO DE 2011
Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional
do Calcário Agrícola.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o É instituído o Dia Nacional do Calcário Agrícola a
ser comemorado, anualmente, no dia 24 de maio, em todo o território
nacional, com o objetivo de conscientizar o produtor rural acerca da
importância da calagem na agricultura.
Art. 2o Por ocasião da comemoração do Dia Nacional do
Calcário Agrícola, o poder público promoverá campanhas de esclarecimento aos agricultores a respeito da importância e das técnicas
de calagem.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2011; 190o da Independência e 123o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Wagner Gonçalves Rossi

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

Art. 1o Os arts. 1o e 4o do Decreto no 5.274, de 18 de
novembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o ....................................................................................
Parágrafo único. Por intermédio do Programa referido no
caput, será efetuado o custeio de até cinqüenta bolsas anuais para
o desenvolvimento de pesquisa e qualificação de docentes no
território timorense, a partir da publicação deste Decreto até o
exercício financeiro de 2014." (NR)
"Art. 4o Aos bolsistas selecionados caberá a execução do
ensino da língua portuguesa e outras atividades relacionadas à
formação de docentes de diversos níveis das instituições de ensino timorenses." (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogado o art. 2o do Decreto no 5.274, de 18 de
novembro de 2004.
Brasília, 3 de março de 2011; 190º da Independência e 123º
da República.

LEI No 12.390, DE 3 DE MARÇO DE 2011

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

DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota
José Henrique Paim Fernandes
DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 2011

Art. 1o Esta Lei institui o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino.

Convoca a 14a Conferência Nacional de
Saúde.

Art. 2o Fica instituído o dia 27 de junho como o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado, anualmente, em
todo o território nacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

Parágrafo único. Considera-se Quadrilheiro Junino o profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada ou
falada transmitido por tradição popular nas festas juninas.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2011; 190o da Independência e 123o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Carlos Lupi
Anna Maria Buarque de Hollanda

.

Atos do Congresso Nacional
ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 5, DE 2011

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 514, de 1º de dezembro de 2010, que
"Altera a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis nos
10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de
1973, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo
período de sessenta dias.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 50, de 3 de março de 2011. Encaminhamento ao Supremo Tribunal
Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado de
Segurança nº30.298.
Nº 51, de 3 de março de 2011.
Senhor Presidente do Senado Federal,

DECRETA:

Institui o dia 27 de junho como o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado em âmbito nacional.
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Presidência da República

.

DECRETO No 7.448, DE 3 DE MARÇO DE 2011

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

ISSN 1677-7042

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei de Conversão no 15, de 2010 (MP
no 501/10), que "Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício
de 2010, com o objetivo de fomentar as exportações do País; altera as
Leis nos 12.087, de 11 de novembro de 2009, 10.260, de 12 de julho
de 2001, 8.685, de 20 de julho de 1993, 3.890-A, de 25 de abril de
1961, 10.848, de 15 de março de 2004, 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e 12.249, de 11 de junho de 2010; modifica condições para a
concessão da subvenção em operações de financiamento de que trata
o art. 1o da Lei no 12.096, de 24 de novembro de 2009; revoga
dispositivo da Lei no 12.096, de 24 de novembro de 2009; e dá outras
providências".
Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto aos
seguintes dispositivos:
Inciso II do § 1o do art. 10
"II - aquisição de bens associados à implantação de empreendimentos de geração renovável ou transmissão de energia
elétrica por sociedades empresariais em conformidade com os
respectivos atos de outorga de concessão ou de autorização."
Razões do veto
"O inciso I do § 1o do art. 10 já inclui, de forma abrangente,
o setor elétrico como beneficiário possível da subvenção econômica. Uma vez atendidas as diretrizes definidas em Lei, a
especificação dos empreendimentos ou das operações passíveis
de serem contempladas no âmbito da Lei no 12.096, de 24 de
novembro de 2009, devem ser norteadas por critérios técnicos."
§ 3o do art. 10

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 14a Conferência Nacional de Saúde,
a se realizar no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2011,
em Brasília, Distrito Federal, com o tema: "Todos usam o SUS! SUS
na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro" e o eixo: "Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio
para o SUS".
14a

Art. 2º A
Conferência Nacional de Saúde será presidida
pelo Ministro de Estado da Saúde e, na sua ausência ou impedimento,
pelo Secretário-Executivo do Ministério da Saúde.
Art. 3º As etapas municipais da 14a Conferência Nacional de
Saúde serão realizadas no período de 1º de abril a 15 de julho de
2011 e as etapas estaduais, no período de 16 de julho a 31 de outubro
de 2011.
Art. 4º O regimento interno da 14a Conferência Nacional de
Saúde será aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde e editado
mediante portaria do Ministro de Estado da Saúde.
Art. 5º As despesas com a organização e realização da 14a
Conferência Nacional de Saúde correrão por conta de recursos orçamentários consignados ao Ministério da Saúde.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2011; 190º da Independência e 123º
da República.

Congresso Nacional, em 2 de março de 2011.
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011030400003

DILMA ROUSSEFF
Alexandre Rocha Santos Padilha

"§ 3o A subvenção econômica a que se refere o caput será
concedida prioritariamente ao financiamento de projetos intensivos em mão de obra, observado o disposto no art. 1o da Lei no
12.096, de 24 de novembro de 2009, no que concerne à inovação
tecnológica."
Razões do veto
"Ao estabelecer prioridade ao financiamento de projetos intensivos de mão de obra o dispositivo proposto se distancia do
objetivo precípuo do art. 1o da Lei no 12.096, de 24 de novembro
de 2009, que intenta a subvenção econômica a operações destinadas à aquisição e produção de bens de capital e à inovação
tecnológica."
Art. 13
"Art. 13. Os arts. 1o e 3o da Lei no 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, passam a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 1o ......................................................................................
..........................................................................................................
§ 4o No atendimento à obrigação referida no caput deste
artigo, observados os limites de contratação fixados em regulamento, deverá ser considerada, mesmo após a interligação ao
Sistema Interligado Nacional - SIN, a energia elétrica:
I - contratada pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição de energia elétrica até a data de publicação desta Lei; e

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

