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§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de apren-
dizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga
horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo es-
tipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho
do estudante.

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente,
não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de es-
tagiário portador de deficiência.

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua
concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio
não obrigatório.

§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a trans-
porte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo em-
pregatício.

§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como se-
gurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias
escolares.

§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado
quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.

§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão con-
cedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração
inferior a 1 (um) ano.

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à
saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de res-
ponsabilidade da parte concedente do estágio.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade
com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a
parte concedente do estágio para todos os fins da legislação tra-
balhista e previdenciária.

§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na ir-
regularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber es-
tagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do
processo administrativo correspondente.

§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à
filial ou agência em que for cometida a irregularidade.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo
estagiário ou com seu representante ou assistente legal e pelos re-
presentantes legais da parte concedente e da instituição de ensino,
vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5o

desta Lei como representante de qualquer das partes.

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao
quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá aten-
der às seguintes proporções:

I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;

II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) es-
tagiários;

III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5
(cinco) estagiários;

IV - acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte
por cento) de estagiários.

§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o
conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento
do estágio.

§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias
filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos des-
te artigo serão aplicados a cada um deles.

§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV
do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para
o número inteiro imediatamente superior.

§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos
estágios de nível superior e de nível médio profissional.

§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o
percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte
concedente do estágio.

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do
início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas
disposições.

<!ID1403035-0>

DECRETO N
o
- 6.575, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Altera o Estatuto Social do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES, aprovado pelo Decreto no 4.418,
de 11 de outubro de 2002.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei no

5.662, de 21 de junho de 1971,

D E C R E T A :

Art. 1o Os arts. 14 e 16 do Estatuto Social do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, aprovado
pelo Decreto no 4.418, de 11 de outubro de 2002, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 14. O BNDES será administrado por uma Diretoria
composta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e por seis Di-
retores, sem designação especial, todos nomeados pelo Presidente
da República e demissíveis ad nutum.

..............................................................................................." (NR)

"Art. 16. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por semana, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo
Presidente do BNDES, deliberando com a presença de, pelo me-
nos, cinco de seus membros.

..............................................................................................." (NR)

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

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Miguel Jorge

Atos do Poder Executivo
.

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 428. .................................................................................

§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe ano-
tação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e
freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o
ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem de-
senvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica.

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

§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado
por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz
portador de deficiência.

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

§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio
para o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a con-
tratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola,
desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental." (NR)

Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de
realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal
sobre a matéria.

Parágrafo único. (Revogado)." (NR)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de
1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima
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DECRETO N
o
- 6.576, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Altera a Tabela "A" do Anexo III ao Decreto no 71.733, de 18 de janeiro de 1973, que regulamenta a Lei no 5.809, de 10
de outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei no 5.809, de 10 de outubro de 1972, e nos arts. 58 e 59 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

D E C R E T A :

Art. 1o A Tabela "A" do Anexo III ao Decreto n° 71.733, de 18 de janeiro de 1973, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada Tabela "A" do Anexo III ao Decreto no 3.643, de 26 de outubro de 2000.
Brasília, 25 de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Jobim
Celso Luiz Nunes Amorim
Paulo Bernardo Silva

ANEXO

(Tabela A do Anexo III do Decreto n° 71.733, de 18 de janeiro de 1973)

A - Valores de Diárias no Exterior

G R U P O S / PA Í S E S Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

A Afeganistão, Armênia, Bangladesh, Belarus,
Benin, Bolívia, Burkina-Fasso, Butão, Chile,
Comores, República Popular Democrática da
Coréia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Es-
lovênia, Filipinas, Gâmbia, Guiana, Guiné Bis-
sau, Guiné, Honduras, Indonésia, Irã, Iraque,
Laos, Líbano, Malásia, Maldivas, Marrocos,
Mongólia, Myanmar, Namíbia, Nauru, Nepal,
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Rep. Centro
Africana, República Togolesa, Salomão, Sa-
moa, Serra Leoa, Síria, Somália, Sri Lanka,
Suriname, Tadjiquistão, Tailândia, Timor Les-
te, Tonga, Tunísia, Turcomenistão, Turquia,
Tuvalu, Vietnã, Zimbábue.

220 200 190 180 170

B África do Sul, Albânia, Andorra, Argélia, Ar-
gentina, Austrália, Belize, Bósnia-Herzegóvi-
na, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Camboja,
Catar, Chade, China, Chipre, Colômbia, Do-
minica, Egito, Eritréia, Estônia, Etiópia, Gana,
Geórgia, Guiné- Equatorial, Haiti, Hungria, Iê-
men, Ilhas Marshall, Índia, Kiribati, Lesoto,
Líbia, Macedônia, Madagascar, Malauí, Micro-
nésia, Moçambique, Moldávia, Níger, Nigéria,
Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Pa-
quistão, Peru, Polônia, Quênia, República Do-
minicana, República Eslovaca, Romênia,
Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão,
Tanzânia, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela.

300 280 270 260 250
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C Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Azerbaid-
jão, Bahamas, Bareine, Botsuana, Brunei Da-
russalam, Bulgária, Canadá, Cingapura, Con-
go, Costa do Marfim, Cuba, Djibuti, Emirados
Árabes, Fiji, Gabão, Guatemala, Jamaica, Jor-
dânia, Letônia, Libéria, Lituânia, Mali, Malta,
Maurício, Mauritânia, México, República De-
mocrática do Congo, República Tcheca, Rús-
sia, San Marino, Santa Lúcia, São Cristovão e
Névis, São Vicente e Granadinas, Taiwan, Tri-
nidad e Tobago, Ucrânia, Uganda, Zâmbia.

350 330 320 310 300

D Alemanha, Angola, Áustria, Barbados, Bélgi-
ca, Cazaquistão, Coréia do Sul, Croácia, Di-
namarca, Espanha, Estados Unidos da Amé-
rica, Finlândia, França, Granada, Grécia, Hong
Kong, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão,
Kuaite, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco,
Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos,
Portugal, Reino Unido, República Quirguiz,
Seicheles, Sérvia, Suazilândia, Suécia, Suíça,
Va n u a t u .

460 420 390 370 350
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DECRETO N
o
- 6.577, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Dá nova redação ao inciso III do art. 5º do
Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de
2007, que disciplina a aplicação, acompa-
nhamento e avaliação do Fator Acidentário
de Prevenção - FAP e do Nexo Técnico
Epidemiológico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto nas Leis nos 8.212, de 24 de julho de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003,

D E C R E T A :

Art. 1º O inciso III do art. 5º do Decreto nº 6.042, de 12 de
fevereiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"III - do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art.
202-A do Regulamento da Previdência Social, observado, ainda,
o disposto no § 6º do mencionado artigo." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187º da Independência e
120º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Pimentel
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DECRETO N
o
- 6.578, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a criação da Embaixada do
Brasil em Baku, República do Azerbaijão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 46, § 1o, do Anexo I ao
Decreto no 5.979, de 6 de dezembro de 2006,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica criada a Embaixada do Brasil em Baku, Re-
pública do Azerbaijão.

Art. 2o Fica revogado o inciso VII do art. 1o do Decreto no

5.073, de 10 de maio de 2004.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
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DECRETO N
o
- 6.579, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a execução do Sexagésimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Com-
plementação Econômica no 18, entre os Go-
vernos da República Argentina, da Repú-
blica Federativa do Brasil, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uru-
guai, Estados Partes do MERCOSUL, de
12 de maio de 2008.

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 promulgado pelo
Decreto no 87.054, de 23 de março de 1982, prevê a modalidade de
Acordo de Complementação Econômica;

Considerando que os Plenipotenciários da República Argen-
tina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e
da República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Mon-
tevidéu de 1980, assinaram em 29 de novembro de 1991, em Mon-
tevidéu, no Uruguai, o Acordo de Complementação Econômica no 18,
promulgado pelo Decreto no 550, de 27 de maio de 1992;

Considerando que os Plenipotenciários da República Argen-
tina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e
da República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Mon-
tevidéu de 1980, assinaram, em 12 de maio de 2008, em Montevidéu,
o Sexagésimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica no 18, entre os Governos da República Argentina, da
República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da Re-
pública Oriental do Uruguai;

D E C R E T A :

Art. 1o O Sexagésimo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica no 18, entre os Governos da República
Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Pa-
raguai e da República Oriental do Uruguai, de 12 de maio de 2008,
apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.

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

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimarães Neto

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N
o

18

CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAI

E URUGUAI

Sexagésimo Protocolo Adicional

Os Plenipotenciários da República Argentina, da República
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Orien-
tal do Uruguai, acreditados por seus respectivos Governos, segundo
poderes outorgados em boa e devida forma, depositados oportuna-
mente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de In-
tegração (ALADI),

TENDO EM VISTA o Décimo Oitavo Protocolo Adicional
ao ACE-18 e a Resolução GMC Nº 43/03,

CONVÊM EM:

Artigo 1o Incorporar ao Acordo de Complementação Eco-
nômica No 18 o Artigo 2o da Decisão Nº 14/07 do Conselho do
Mercado Comum, relativa a "Regimes Especiais de Importação (Pror-
rogação de prazo)", abaixo transcrito:

"Prorrogar até 31 de dezembro de 2008 os prazos es-
tabelecidos nos Artigos 2o, 6o e 7o da Dec. CMC No 33/05."

Artigo 2o O presente Protocolo entrará em vigor 30 dias após
a notificação da Secretaria-Geral da ALADI aos países signatários de
que recebeu comunicação da Secretaria do MERCOSUL informando
a incorporação da norma MERCOSUL e de seu correspondente Pro-
tocolo Adicional aos ordenamentos jurídicos dos quatro Estados Par-
tes do MERCOSUL.

A Secretaria-Geral da ALADI deverá efetuar tal notificação,
na medida do possível, no mesmo dia em que receba a comunicação
da Secretaria do MERCOSUL.

Artigo 3o Uma vez em vigor, o presente Protocolo modificará
o disposto no Artigo 3o letra b) do Protocolo Adicional No 55, do
ACE-18, como indicado a seguir:

"Artigo 2o - Os países signatários se comprometem a eli-
minar completamente, até 31 de dezembro de 2008, a totalidade
dos regimes aduaneiros especiais de importação mencionados no
Artigo anterior e os benefícios concedidos ao amparo desses
regimes, excetuadas as áreas aduaneiras especiais."

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

EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o
presente Protocolo, na cidade de Montevidéu, aos doze dias do mês
de maio de dois mil e oito, em um original nos idiomas português e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.:) Pelo Go-
verno da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Governo da
República Federativa do Brasil: Regis Percy Arslanian; Pelo Governo
da República do Paraguai: Emilio Giménez Franco; Pelo Governo da
República Oriental do Uruguai: Gonzalo Rodríguez Gigena.
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DECRETO N
o
- 6.580, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Dá nova redação ao parágrafo único do art.
3o do Decreto no 4.081, de 11 de janeiro de
2002, para excluir a representação da Con-
troladoria-Geral da União na Comissão de
Ética dos Agentes Públicos da Presidência
e Vice-Presidência da República - CEPR.

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

D E C R E T A :

Art. 1o O parágrafo único do art. 3o do Decreto no 4.081, de
11 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. A CEPR vincula-se tecnicamente à
Comissão de Ética Pública, criada pelo Decreto de 26 de maio de
1999, e será composta por um representante de cada um dos
órgãos essenciais e integrantes da Presidência da República, de
que trata o art. 1o da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003,
inclusive os de assessoramento imediato ao Presidente da Re-
pública, à exceção do Advogado-Geral da União, dos Conselhos
e da Controladoria-Geral da União, e por um representante da
Vice-Presidência da República, cabendo ao representante da Casa
Civil a presidência do colegiado." (NR)

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

Art. 3o Fica revogado o Decreto no 5.588, de 21 de novembro
de 2005.

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e
120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff
Jorge Hage Sobrinho
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Declara de interesse social, para fins de re-
forma agrária, os imóveis rurais que men-
ciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 2o da Lei Complementar no 76, de 6 de julho de
1993, 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2o da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, os seguintes imóveis rurais:

I - "Fazenda Rio dos Bois", com área registrada de seiscentos
e quarenta e cinco hectares, sessenta e sete ares e cinqüenta e três
centiares, e área medida de seiscentos e quarenta e três hectares,
oitenta ares e trinta e dois centiares, situado no Município de Sil-
vânia, objeto do Registro no R-1-10.618, Ficha 01, Livro 2, do Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Silvânia, Estado de
Goiás (Processo INCRA/SR-04/no 54150.000699/2007-06); e

II - "Fazenda Alterosa", com área registrada dois mil, quinhen-
tos e vinte e dois hectares, noventa e sete ares e dez centiares, e área
medida de dois mil, quinhentos e vinte hectares, trinta e cinco ares e
noventa e três centiares, situado no Município de São Miguel do Ara-
guaia, objeto do Registro no R-13-6.774, Ficha 2.710, Livro 2, do Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de São Miguel do Araguaia,
Estado de Goiás (Processo INCRA/SR-04/no 54150.002664/2007-01).

Art. 2o Este Decreto, independentemente de discriminação ou
arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a particular, relati-
vamente a áreas de domínio público constituído por lei ou registro e
a áreas de domínio privado colhido por nulidade, prescrição, comisso
ou ineficácia operada exclusivamente a benefício de qualquer pessoa
jurídica de direito público, excetuadas as benfeitorias de boa-fé nelas
existentes anteriormente à ciência do início do procedimento ad-
ministrativo, excluindo-se ainda dos seus efeitos os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas e qualquer benfeitoria intro-
duzida por quem venha a ser beneficiado com a sua destinação.

Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria - INCRA, atestada a legitimidade dominial privada das men-
cionadas áreas planimetradas, fica autorizado a promover as desa-
propriações dos imóveis rurais de que trata este Decreto, na forma




