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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 488, DE 2009
(No 499 12 0 06, na Câmara dos Deputados )

Aprova o texto do Acordo para a Con
cessão de um Prazo de Noventa Dias aos
Turistas Nacionais dos Estados Partes
do Mercosu1 e Estados Associados, ce
l.ebrado em Córdoba, em 20 de julho de
2006.

OI CONGRESSO NACIONAL decreta:

1'l.rt. l. ° Fica aprovado o texto do Acordo para a Con

cessão de um Prazo de Noventa Dias aos Turistas Nacionais do·s

Estados Pald:es do Mercosul. e Estados Associados, cel.ebrado em

Córdoba, eDl 20 de ju1ho de 2006.

);'arágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con.

qresso Nac:ional quaisquer atos que possam resu1tar em revisão

do referidc::> Acordo, bem como quaisquer ajustes compleDlentares

que, nos t,ermos do inciso I do art. 49 da Constituição Fede,

ra1, acarrE~tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimôni,o

naciona1.

J!=t. 2° Este Decreto Legisl.ativo entra em vigor na

data de sUé~ pub1icação.

ACORDO PARA A CONCESSÃO DE UM PRAZ,O DE NOVENTA (90) DIAS AOS
TURISTAS NACIONAIS DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS

ASSOCIADOS

A 'República Argentma, a República Federatíva do Brasll; í;I República do Paraguai e
a República Otiiental do Uruguai, na qualidade de EsiàdO$ Partes do ME;RCOSUl;-.e
a República da Bollvía, a ' República do Chile;, a República do Peru, a ~éPCI.bJiCâ da ,
Colômbia. a Rl;:!pública do Equador e a República Bolivariana da Venezuela. são
Partes do presente Acordo. .

CONSJDERANIDO~

Q~ é inteilção das Partes aprofundar a cooperação por meio da jmp!ementaçãode '
medidas concretas que beneficiem seusnacionais;

Que é oportuno, em matérias vinculadas à c irculação de 'pess oas . estabelecer ,
normas regionais que comprometam os Estados, fIXando padrões comuns baseados
na reciprocidadle e no benefício aos cidadãos da região; e

Que, em função álSSO, resulta conveniente harmonizar os prazos que se concedem
aos nacionais dos Estados que conformam o bloco regional, quando viajam por
motivos de turismo, -
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ACORDAM:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ARTIGà 1

Junho de 2009

.A os nacionais das Partes que sejam admltidos para ingressa.- no território de outra
na condição de turtstas será concedido um prazo de permanência de NOVENTA
(9<;» dias. .

ARTIGO 2

As Partes. conservam o ·direito de não admffir o ingreSsO de pessoas a seus
tenitórios, conforme o estabelecido nas suas legislações internas.

~ ~ - .

MERCOSUR

ARTIGO 3

MERCOSUL

o presente Acordo será aplicado sem prejuízo das normas, dlspostções intem~s ou
. Acordos entre as Partes que sejam mais favoráveis aos beneficiários. . . .. .' .

. ARTIG04

As COÍltrovéfsfas que surjam' sobre a tnterpretação. aplicação, 'o u .descumpnrnéotõ
das disposiçõescoritidas no presente Acordo entre oa EstadoS Partes ' d o

. MERCOSUL se resolverão pelo sistema de $Olu~q dã corrtrovérstas- vigente 'n o
MERCOSUL ' ' . , . . "

As ccntrovérstas. que surjam sobre a líltet:pretáçao, · a " aplicação ou o
descumprimento das disposições contida;:; .no p~nte'Acordo; entre um -ó u mais
Estados Partes do MERCOSUL e um ou mais Estados Associados' se resoíverà pelo
procedimento de solução de controvérstas vlqente no momento da controv érsla. '

ARTIGOS ;

O Presente ACordo entrará'em vigor trinta (30) d ías após o depÓsito do instrurnérrto .
de ratificação pelo quarto Éstado Parte do MERCOSUL Nessa mesma data; entrará
em vigor para os Estados Assoélados que o tiverem ratificadoanteriormei1le: .f>a ra
os Estados Associados que não o tiverem ratifiêãôo com anterfolidade- a essa: data,
o Acordo entrará em . viaor no mesmo dia em que se · deposite. o respectivo
Instrumento de ratificação. . •

Os direitos e obrigações derivados do Acordo somente se aplicarão aos Estados
que o tenham ratifiGa1:lo. . ' .

A República do Paraguai ser.á depositáríá do presente Acorttoe dos respectiVos
i~trumentosq~ratfficaÇãó,devendo notificar às parteS a data dos tlepósitos 'desseS
instn,Jlll-entos e da entrada em vigência do Acordo, assim como enviar-lhes cópia
dewdamentaautenticada <:I~ mesmo: ' .

ARTIGO 6

O ACordo esta ~berto à adesão de outros Estados Associados,comOnne o Previsto
no artigo 8.da Decisão CMC N'" 26104. .
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ARTIGO 7

Qualquer Estado Parte poderá denuncIar o presente Acordo medianté notíftc4ção
escrita dirigida às demais Partes. A den üncía terá efeito seis (6) meses depois do dia
da notificação. - -

ASSINADO em Córdoba, Republica Argentina, aos vinte dias do mês de julho.de
dois m:1 e seis ; -etn dois originais, nos idiomas português e espanhol; sendo ambos -
os textos igualmente autênticos. - - . - -
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