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ANEXO

NÚMERO DE SALAS
NO MESMO
COMPLEXO

NÚMERO DE DIAS DE
O B R I G ATO R I E D A D E 

EXIBIÇÃO
DIFERENCIADA

MÍNIMA DE
TÍTULOS

1 sala 35 2
2 salas 84 2
3 salas 147 3
4 salas 224 4
5 salas 280 5
6 salas 378 6
7 salas 441 7
8 salas 448 8
9 salas 448 9

10 salas 455 10
11 salas 462 11

Mais de 11 salas 462 + 7 dias por sala
adicional

11

<!ID475713-0> DECRETO No- 5.329, DE 30 DE DEZEMBRO 2004

Prorroga a validade dos Restos a Pagar ins-
critos no exercício financeiro de 2003 e
anteriores.

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

D E C R E T A :

Art. 1o Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 2005, em
caráter excepcional, respeitada a prescrição qüinqüenal, o prazo de
validade, assim como de pagamento, dos Restos a Pagar do exercício
financeiro de 2003 e anteriores, dos seguintes órgãos do Poder Exe-
cutivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social:

I - 26000 - Ministério da Educação;

II - 36000 - Ministério da Saúde;

III - 39000 - Ministério dos Transportes;

IV - 51000 - Ministério do Esporte;

V - 52000 - Ministério da Defesa;

VI - 53000 - Ministério da Integração Nacional; e

VII - 56000 - Ministério das Cidades.

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

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183o da Independência e
11 6 o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Bernard Appy
Nelson Machado

<!ID475715-0> DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui o ano de 2005 como “Ano Nacional
de Promoção da Igualdade Racial”, e dá
outras providências.

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

D E C R E T A :

Art. 1o Fica instituído o ano de 2005 como “Ano Nacional de
Promoção da Igualdade Racial”.

Art. 2o A coordenação das atividades relacionadas às come-
morações do “Ano Nacional de Promoção da Igualdade Racial” fica a
cargo do Ministério da Cultura e da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183o da Independência
e 116o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Gilberto Gil

Presidência da República
.

<!ID475723-0>

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 979, de 30 de dezembro de 2004. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do Man-
dado de Segurança nº 25.142.

Nº 999, de 30 de dezembro de 2004. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República de Cuba em Matéria de
Turismo, celebrado em 26 de setembro de 2003, em Havana.

Nº 1001, de 30 de dezembro de 2004. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Árabe Síria sobre Co-
operação no Campo do Turismo, celebrado em 3 de dezembro de
2003, em Damasco.

Nº 1002, de 30 de dezembro de 2004. Restituição ao Congresso Na-
cional de autógrafos do projeto de lei de conversçao que, sancionado,
se transforma na Lei nº 11.075, de 30 de dezembro de 2004.

Nº 1003, de 30 de dezembro de 2004. Restituição ao Congresso Na-
cional de autógrafos do projeto de lei de conversão que, sancionado,
se transforma na Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004.

Nº 1004, de 30 de dezembro de 2004. Restituição ao Congresso
Nacional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se trans-
forma na Lei nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004.

Nº 1005, de 30 de dezembro de 2004. Restituição ao Congresso
Nacional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se trans-
forma na Lei nº 11.078, de 30 de dezembro de 2004.

Mensagem no 1006, de 30 de dezembro de 2004

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao in-
teresse público, o Projeto de Lei no 2.546, de 2003 (no 10/04 no Senado
Federal), que “Institui normas gerais para licitação e contratação de
parceria público-privada no âmbito da administração pública”.

Ouvido, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

inciso II do art. 11

“Art. 11. ...................................................................................

...........................................................................................................

II - a responsabilidade do contratado pela elaboração dos
projetos executivos das obras, respeitadas as condições fixadas
nos incisos I e II do caput do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; e

.........................................................................................................”

Razões do veto

“O inciso II do art. 11 permite que apenas a elaboração do
projeto executivo das obras seja delegada ao parceiro privado.
Dessume-se do seu texto que a Administração teria a obrigação
de realizar o projeto básico das obras. Isto seria reproduzir para
as parcerias público-privadas o regime vigente para as obras
públicas, ignorando a semelhança entre as parcerias e as con-
cessões - semelhança esta que levou o legislador a caracterizar as
parcerias público-privadas brasileiras como espécies de conces-
sões, a patrocinada e a administrativa.

As parceiras público-privadas só se justificam se o parceiro
privado puder prestar os serviços contratados de forma mais
eficiente que a administração pública. Este ganho de eficiência
pode advir de diversas fontes, uma das quais vem merecendo
especial destaque na experiência internacional: a elaboração dos
projetos básico e executivo da obra pelo parceiro privado.

Contratos de parcerias público-privadas realizados em di-
versos países já comprovaram que o custo dos serviços con-
tratados diminui sensivelmente se o próprio prestador do serviço
ficar responsável pela elaboração dos projetos. Isso porque o
parceiro privado, na maioria dos casos, dispõe da técnica ne-
cessária e da capacidade de inovar na definição de soluções
eficientes em relação ao custo do investimento, sem perda de
qualidade, refletindo no menor custo do serviço a ser remunerado
pela Administração ou pelo usuário.”

Ouvido também, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo
veto ao seguinte dispositivo:

§ 3o do art. 28

“Art. 28 ..................................................................................

........................................................................................................

§ 3o Para os contratos celebrados por empresas públicas e
sociedades de economia mista, não dependentes, a base de cál-
culo do limite previsto no caput deste artigo deverá ser ajustada,
para cada empresa, de forma a incluir a respectiva receita de
vendas e serviços.”

Razões do veto

“Esse dispositivo reduz a capacidade do art. 28 inibir a
contratação de parcerias que comprometam a solvência financeira
do ente público, na medida em que as receitas de vendas e
serviços das estatais não dependentes são, em muitos casos, de
magnitude elevada na comparação com a receita corrente líquida
do ente.

A excepcionalização à regra poderia ainda incentivar dis-
torções na governança corporativa das empresas públicas e so-
ciedades de economia mista não dependentes, visto que passariam
a contar com limites expressivos para realizar parcerias público-
privadas, sem que se afetasse a concessão de garantias e a rea-
lização de transferências voluntárias para os entes da federação.
Correr-se-ia o risco de induzir a realização de parcerias tipica-
mente governamentais por intermédio das empresas em questão.

Deve-se considerar ainda que o limite de 1% da receita
corrente líquida permite a contratação de investimentos signi-
ficativos, em dimensão bastante superior aos dispêndios de ca-
pital realizados nos últimos anos pelos entes públicos.

Por fim, a redação do parágrafo 3o apresenta-se como ele-
mento de potencial insegurança jurídica na medida em que não
exclui a interpretação de que, no caso de contratação de parceria
por empresa não dependente, estar-se-ia estabelecendo um novo
limite para o ente como um todo, fragilizando ainda mais o
mecanismo de disciplina fiscal pretendido. A operacionalização
do comando legal estatuído pelo referido parágrafo poderia en-
sejar, portanto, lides jurídicas envolvendo a União, como de-
corrência de suspensão da concessão de garantia e/ou transfe-
rência voluntária questionada pelos entes com base em inter-
pretação distinta a partir da imperfeição do texto.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionado do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

Nº 1007, de 30 de dezembro de 2004. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da Medida Provisória nº 233, de 30 de dezembro
de 2004.

Mensagem no 1.008, de 30 de dezembro de 2004

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstituciona-
lidade, o Projeto de Lei no 48, de 2004 (no 3.443/04 na Câmara dos
Deputados), que “Autoriza o Poder Executivo a instituir Serviço
Social Autônomo denominado Agência Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial - ABDI, e dá outras providências”.

A Casa Civil da Presidência da República manifestou-se pelo
veto ao seguinte dispositivo:

§ 2o do art. 1o

“Art. 1o .....................................................................................

..........................................................................................................

§ 2o São competências da ABDI:

I - propor ao Poder Executivo planos de ação da política de
desenvolvimento industrial;

II - articular-se com órgãos públicos e entidades privadas
para execução das diretrizes estratégicas da política industrial, em
consonância com as políticas de comércio exterior e de ciência e
tecnologia;

III - coordenar e promover a execução das políticas de de-
senvolvimento industrial.”

Razões do veto

“O presente Projeto de Lei visa autorizar o Poder Executivo
a instituir um Serviço Social Autônomo, que consoante Hely
Lopes Meirelles 'são todos aqueles instituídos por lei, com per-
sonalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou en-
sino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins
lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por
contribuições parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação
com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios,
revestindo a forma de instituições particulares convencionais
(fundações, sociedades civis ou associações) ou peculiares ao
desempenho de suas incumbências estatutárias'.

Acrescenta o autor que tais entidades 'embora oficializadas
pelo estado, não integram a Administração direta nem a indireta,
mas trabalham ao lado do estado, sob seu amparo, cooperando
nos setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos, por
serem considerados de interesse específico de determinados be-
neficiários. Recebem por isso, oficialização do poder público e
autorização legal para arrecadarem e utilizarem na sua manu-
tenção contribuições parafiscais, quando não são subsidiadas di-
retamente por recursos orçamentários da entidade que as criou'.

Se os Serviços Sociais Autônomos são entes paraestatais de
cooperação com o Poder Público e não integram a Administração
Pública, as competências estabelecidas pelo § 2o do art. 1o não se
coadunam com a natureza privada dessas entidades.
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