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ANEXO I

TERMODE INVENTÁRIO DE DOCUMENTOSSIGILOSOSCONTROLADOS
N"__ / __

Inventário dos documentos sigilosos controlados pelo
I-------'---------_~. nos termos do inciso I do art. 10 do

(nome do órgãoexpedidor ou receptor)
Decreto n" ,de __ de de 1998.

Espécie/no/siglado órgão/ano Número de controle

..

____ , __ de de 199

(nome, função. matrícula do responsável)

Testemunhas:

(nome. função. matrícula)

(nome. função. matrícula)

ANEXon

TERMO DE TRA:NSFERÊNCIADE GUARDA
DE DOCUMENTOS SIGILOSOSCONTROLADOS N" __ I __ "

Aos dias do mês de do ano de mil novecentos e
noventa ___ , em cumprimento ao disposto no art. 10 do Decreto n" , de__ ,de de ___ o reuniram-se no

(local)
o Sr, ,

( nome, função e matricula)
substituído, e o Sr. ,

(nome, função e matricula)
substituto, para conferir os documentos sigilosos controlados. produzidos e recebidos pelo

• então sob a custódia do primeiro,
(nome do órgão)

constante do inventário n" __ , __ • anexo ao presente Termo de Transfe~ia, os quais,
nesta data, passam para a custódia do segundo.

Cumpridas as formalidades exigidas e conferidas todas as peças constantes do Inventúio,
foram as mesmas julgadas conforme (ou com as seguintes alterações), sendo, para constar,
lavrado o presente Termo de!Transferência, em 3 (Ires) vias, assinadas c datadas pelo substituldo
e pelo substituto.

, •__ de de 199

(nome.função e matrícula do substituído)

(nome.função e matricula do substituto)
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DECIUlTO N° 2.911. DE 29 DE DEZEMBRO DE 1991.

Prorroga O prazo estabelecido nos arts. I! e 2! do
DecretO ~ 2.269, de 30 de junho de 1997. .

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
inciso. IV e VI, da Collltituiçlo,

DECRETA:

Art. I! Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido nos arts. I! e 2! do
Decreto ~ 2.269, de 30 de junho de 1997.

Art. 2! Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Bmilia, 29 de CIezedro de 1998; 177! dalndependênciae 11()! da RepúblicL

FÉRNA.NDO HENRIQUE CARDOSO
. Waldeck Ornélas
Luiz Carlos Bresser Pereira

";(""a"~ ,,- ~ '''''l'i''''''''';''''l'tr\'f'''a.

DECRETO N° 2.912, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1991.

Aprova o Programa de DiIpandioI GIobIi. ". PDG das
empreIU estatais federaiJ para 1999 e di 0!!lrU Jl!'Ovid&ciu.

o PRESIDENTE DA Ui'1ÍBUCA, no uso da Itribuiçlo que lhe coalere o 111. 84,
inciso IV, da ConstituiçJo, .

DECRETA:

Art. li Fica aprovado o ProsraI!Ia~l!e Dilp&ldio. GIobIi •• PDG das lIIIpfeIis CIlItai.
federais para o exercício de 1999, conforme demonstrativos por emprea COIIIlIIlteídô Anao I a este
Decreto.

PariBrafo úni<:o. As cmpreIU estatais I que lCl reffril o caput deite artiao devedo genr,
na execuçIo do Programa de DiJpàxJioa GIobIis-1'DG, DO exerdcio de 1999, OI ~ fixacIoa no
Anao nI CIte Decreto, calculados MglIIIdo o critério de necaaidade de finaDciImealo liquido.

Art. 2! A ~ Petróleo·:âmiIei(o S.A. - PIlTllOBllÁS dmri utilizar. o superávit
n-t da Parcela de Preço EIpecIfiCa para amortizaçIo do .saldo·das COIIIU Petróleo, DerivlIdoa e
ÁkooI, devaxIo. nos termos da llecornendaçlo rf 004198, de 16 de setembro de 1998, da Comisaio .de
Controle e Gestlo FiJCaI- CCF, instituld& pelo Decreto ~ 2.773, de 08 de Idembro de 1998, destiJlar o
equlvaleate Íl 50".4(ciIiqüenta por cento) d-. J!CWIOI iliJpoaibiIizad para a tIIIIpIWI para amoriizaçIo
extrlIOrdiniria do estoque.de dlvidu vincaIdas.

§ I! NIo'1Cdo COIIIiderlIdas, para ..efeito do cIiIpOItO DÓ caput deste artiao, eYeDWIis
reduçlIea de dividas decorrentes do encontro de COII!Uentre a PETROBRÁS e a UDiIo ou aidadesda
adminiatraçio direta e indireta, inclusive do l\CCItOde llOIItU com o Banco Ceatnl do BmiI referente à
opençlo de "relendintl" de que trata o Voto CMN-2031!1O. .

§ 2! Para efeito de ~o do diIpoIto 110 caput deite artiao, a PETIlOBRÁS
eocaminbará à Secretaria de CoordeaaçIo e CootroIe du Empràu EItaIaiI • SEST, do MiaiJIírio do
PIaDejimento e ÜIçImlII!o, até oIS! dia do _ JUbleqüente 1IO de ~ relatório COIàIIdo as
lCIluintes infonnações:

..~.~---
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