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4 - 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento), relativos ao
P I S / PA S E P ;

5 - 7,08% (sete inteiros e oito décimos por cento), relativos
às contribuições de que trata a alínea “f” do § 1o do art. 3o;

s) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea
“s” do inciso II do art. 5o:

1 - 0,86% (oitenta e seis centésimos por cento), relativos ao
IRPJ;

2 - 0,86% (oitenta e seis centésimos por cento), relativos à
CSLL;

3 - 2,52% (dois inteiros e cinqüenta e dois centésimos por
cento), relativos à COFINS;

4 - 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento), relativos
ao PIS/PASEP;

5 - 7,32% (sete inteiros e trinta e dois centésimos por cento),
relativos às contribuições de que trata a alínea “f” do § 1o do art. 3o;

t) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea “t”
do inciso II do art. 5o:

1 - 0,89% (oitenta e nove centésimos por cento), relativos ao
IRPJ;

2 - 0,89% (oitenta e nove centésimos por cento), relativos à
CSLL;

3 - 2,61% (dois inteiros e sessenta e um centésimos por
cento), relativos à COFINS;

4 - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativos
ao PIS/PASEP;

5 - 7,56% (sete inteiros e cinqüenta e seis centésimos por
cento), relativos às contribuições de que trata a alínea “f” do § 1o

do art. 3o.

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

§ 3o A pessoa jurídica cuja receita bruta, no decurso do ano-
calendário, exceder ao limite a que se refere o inciso II do art. 2o

adotará, em relação aos valores excedentes, dentro daquele ano,
os percentuais previstos na alínea “t” do inciso II e nos §§ 2o, 3o,
inciso III ou IV, e § 4o, inciso III ou IV, todos do art. 5o,
acrescidos de 20% (vinte por cento), observado o disposto em
seu § 1o.” (NR)

Art. 2o O art. 2o da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único. O prazo de que trata o caput aplica-se
inclusive às aquisições realizadas antes de 22 de novembro de
2005.” (NR)

Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, em relação ao art. 1o, a partir de 1o de
janeiro de 2006.

Art. 4o Fica revogado o art. 14 da Medida Provisória no

2.189-49, de 23 de agosto de 2001, na parte que dá nova redação aos
incisos I e II do art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184o da Independência e
11 7 o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Murilo Portugal Filho

Considerando que os Plenipotenciários da República Argen-
tina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e
da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do
MERCOSUL, e da República do Chile, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram, em Montevidéu, em 15 de setembro
de 2005, o Quadragésimo Protocolo Adicional ao Acordo de Com-
plementação Econômica no 35, entre os Governos da República Ar-
gentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai
e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do
MERCOSUL, e da República do Chile;

D E C R E T A :

Art. 1o Fica promulgado, para todos os efeitos legais, o Qua-
dragésimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Eco-
nômica no 35, entre os Governos da República Argentina, da Re-
pública Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL,
e da República do Chile, apenso por cópia ao presente Decreto.

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

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184o da Independência e
11 7 o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA No 35
CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS DOS ESTADOS

PARTES DO MERCOSUL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DO CHILE

Quadragésimo Protocolo Adicional

Os Plenipotenciários da República Argentina, da República
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Orien-
tal do Uruguai, em sua condição de Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL) por uma parte, e da República do
Chile por outra, acreditados por seus respectivos Governos segundo
poderes que foram outorgados em boa e devida forma, depositados
oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana
de Integração (ALADI).

TENDO EM VISTA a Resolução MSC-CH No 04/05,

CONVÊM EM:

Artigo 1°.- A República de Chile outorga à República Fe-
derativa do Brasil uma preferência de 100% para os veículos au-
tomóveis classificados nos itens NALADI/SH 8702.10.00 e
8702.90.00.

Artigo 2°.- O presente Protocolo entrará em vigor a partir da
data de sua assinatura.

A Secretaria-Geral da ALADI será depositária do presente
Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Go-
vernos signatários.

EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o
presente Protocolo na cidade de Montevidéu, aos quinze dias do mês
de setembro de dos mil e cinco, em um original nos idiomas por-
tuguês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.:)
Pelo Governo da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Go-
verno da República Federativa do Brasil: Bernardo Pericás Neto; Pelo
Governo da República do Paraguai: Juan Carlos Ramírez Montalbetti;
Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Jorge Jure; Pelo
Governo da República do Chile: Carlos Appelgren Balbontín

D E C R E T A :

Art. 1o As empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias
de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial estão obri-
gadas a exibir obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem,
no ano de 2006, pelo número de dias e com a exibição mínima de
títulos, conforme fixado na tabela constante do Anexo a este Decreto.

§ 1o A tabela constante do Anexo faz referência a salas,
geminadas ou não, que integrem espaço ou local de exibição pública
comercial localizados em um mesmo complexo e pertencentes à mes-
ma empresa, segundo seu registro na Agência Nacional do Cinema -
ANCINE.

§ 2o No cumprimento da obrigação estabelecida neste artigo,
cada uma das salas de um determinado complexo deverá exibir, pelo
menos, sete dias de filmes nacionais de longa metragem.

Art. 2o A exibição das obras cinematográficas deverá ocorrer
proporcionalmente no semestre, consoante percentuais definidos pela
ANCINE, podendo o exibidor antecipar a programação do semestre
seguinte, mas sendo-lhe vedado o inverso.

Art. 3o Poderá ser solicitado à ANCINE a transferência par-
cial do número de dias de obrigatoriedade de exibição fixado na
tabela constante do Anexo, de um determinado complexo de salas
para outro, desde que as salas estejam registradas em nome da mesma
empresa e sejam obedecidos índices, prazos, parâmetros e condições
estabelecidos pela Agência.

Art. 4o As empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias
de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial devem
apresentar à ANCINE relatório enumerando as obras cinematográ-
ficas brasileiras e estrangeiras exibidas pelos cinemas de sua rede de
exibição, número de dias de exibição, número de espectadores e renda
de bilheteria, entre outras informações necessárias, conforme formato
e periodicidade definidos pela Agência.

Parágrafo único. Com base nas informações do relatório, a
ANCINE fiscalizará semestralmente o cumprimento do disposto neste
Decreto.

Art. 5o A ANCINE poderá solicitar às empresas distribuidoras
o envio de relatório enumerando as obras cinematográficas brasileiras
por elas distribuídas, informando os complexos e salas isoladas onde
foram exibidas, dias de exibição e outras informações necessárias, a
serem definidas pela Agência, inclusive formato e periodicidade.

Art. 6o O não-cumprimento da obrigatoriedade de que trata
este Decreto, aferido pela ANCINE, sujeitará o infrator à multa pre-
vista no art. 59 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, correspondente a cinco por cento da renda média diária de
bilheteria, apurada no semestre anterior à infração, multiplicada pelo
número de dias em que a obrigatoriedade não foi cumprida.

Parágrafo único. A ANCINE aplicará a penalidade prevista
no caput mediante processo administrativo, assegurados o contra-
ditório e a ampla defesa.

Art. 7o A ANCINE, visando promover a auto-sustentabi-
lidade da indústria cinematográfica nacional e o aumento da pro-
dução, bem como da distribuição e da exibição das obras cinema-
tográficas brasileiras, regulará as atividades de fomento e proteção à
indústria cinematográfica nacional, podendo dispor sobre o período
de permanência dos títulos brasileiros em exibição em cada complexo
em função dos resultados obtidos.

Art. 8o A ANCINE expedirá instruções e procederá a todos os
demais atos administrativos necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184º da Independência e
117º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Gilberto Gil

<!ID175394-0> DECRETO No- 5.647, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005

Dispõe sobre a execução do Quadragésimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Com-
plementação Econômica no 35, entre os Go-
vernos da República Argentina, da Repú-
blica Federativa do Brasil, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, na condição de Estados Partes do
MERCOSUL, e da República do Chile, de
15 de setembro de 2005.

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

Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), fir-
mado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Con-
gresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo no 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complemen-
tação Econômica;

Considerando que os Plenipotenciários da República Argen-
tina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e
da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do
MERCOSUL, e da República do Chile, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em Montevidéu, em 25 de junho de
1996, o Acordo de Complementação Econômica no 35, incorporado
ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 2.075, de 19 de
novembro de 1996;

<!ID175395-0> DECRETO No- 5.648, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005

Fixa o número de dias para a exibição de
obras audiovisuais cinematográficas brasilei-
ras no ano de 2006, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 55 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001,

ANEXO

NÚMERO DE SALAS NO MESMO
COMPLEXO

NÚMERO DE DIAS DE OBRIGATO-
RIEDADE

NÚMERO MÍNIMO
DE DIFERENTES 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




