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§ 2o Não será exigido restituição dos recursos aportados pela
União sacados na forma do caput, exceto no caso de utilização em
desacordo com a finalidade prevista no art. 8o.

§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cotistas
deverão prestar contas dos recursos sacados, na forma do regulamento.

Art. 12. A União poderá antecipar cotas, de forma a fomentar
a adesão dos demais entes federados no Funcap.

Art. 13. Em casos excepcionais, o Conselho Diretor do Fun-
cap poderá autorizar o saque, na forma do caput do art. 11, para
custear ações imediatas de socorro, assistência às vítimas e resta-
belecimento de serviços essenciais em áreas afetadas por desastres
nos entes cotistas.

Art. 14. O limite de integralização de cotas para cada ente, as
condições para saque e utilização dos recursos do Funcap, bem como
outros procedimentos de ordem operacional relativos a ele, serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 15. Fica proibida a cobrança de juros de mora, por
estabelecimentos bancários e instituições financeiras, sobre títulos de
qualquer natureza, cujo vencimento se dê durante o período de sus-
pensão do atendimento ao público em suas dependências em razão de
desastres, quando caracterizadas situações de emergência ou estado de
calamidade pública, desde que sejam quitados no primeiro dia de
expediente normal, ou em prazo superior definido em ato normativo
específico.

Art. 16. O caput do art. 1o da Lei no 9.077, de 10 de julho
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a doar estoques
públicos de alimentos, in natura ou após beneficiamento, di-
retamente às populações carentes, objetivando o combate à fome
e à miséria, bem como às populações atingidas por desastres,
quando caracterizadas situações de emergência ou estado de ca-
lamidade pública, mediante proposta conjunta do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério da Inte-
gração Nacional e da Casa Civil da Presidência da República.
..............................................................................................." (NR)

LEI No- 12.342, DE 1o- DE DEZEMBRO DE 2010

Altera a Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, no tocante ao subsídio dos Policiais Rodoviários Federais.

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O Anexo III da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei, produzindo efeitos
financeiros a partir das datas nele especificadas.

Art. 2o O acréscimo nos subsídios correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2010, previsto nesta Lei, fica condicionado à
sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente para seu implemento, nos termos do
§ 1o do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

ANEXO
"ANEXO III

(Anexo III da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006)

TABELA DE SUBSÍDIO PARA A CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

Em R$
CLASSE PA D R Ã O EFEITOS FINANCEIROS

A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE
1o MAR 2008 1o NOV 2008 1o JUL 2009 1o ABR 2010

III 8 . 11 0 , 7 2 8.852,04 9.661,12 10.544,14
Inspetor II 7.798,77 8.619,32 9.407,12 10.237,03

I 7.498,81 8.392,71 9.159,81 9.938,87
VI 6.817,10 7.993,06 8.641,33 9.376,29
V 6.683,44 7.782,92 8.414,15 9.103,19

Agente IV 6.552,39 7.578,31 8.192,94 8.838,05
Especial III 6.423,91 7.379,07 7.977,54 8.580,63

II 6.297,95 7.185,08 7.767,81 8.330,71
I 6.174,46 6.996,18 7.563,60 8.088,07

VI 6 . 111 , 8 6 6.526,85 6.970,03 7.443,29
V 6.051,34 6.462,23 6.901,02 7.369,60

Agente IV 5.991,43 6.398,25 6.832,69 7.296,63
Operacional III 5 . 9 3 2 , 11 6.334,90 6.765,04 7.224,39

II 5.873,38 6.272,18 6.698,06 7.152,86
I 5.815,22 6.210,08 6.631,74 7.082,04

Agente I 5.238,94 5.447,44 5.620,12 5.804,95

Art. 17. As transferências da União aos órgãos e entidades
dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações
de reconstrução destinadas ao atendimento de áreas afetadas por de-
sastre que tenha gerado o reconhecimento de estado de calamidade
pública ou de situação de emergência serão condicionadas à edição de
decreto declaratório do estado de calamidade pública ou da situação
de emergência e à apresentação dos seguintes documentos:

I - Notificação Preliminar de Desastre - NOPRED, emitido
pelo órgão público competente;

II - plano de trabalho, com proposta de ações de reconstrução
em áreas atingidas por desastres.

§ 1o O ente federado afetado pelo estado de calamidade
pública ou situação de emergência encaminhará os documentos pre-
vistos no caput ao Ministério da Integração Nacional no prazo má-
ximo de 30 (trinta) dias da ocorrência do desastre.

§ 2o Cumpridas as formalidades legais deste artigo, o Mi-
nistério da Integração Nacional aferirá sumariamente a caracterização
do estado de calamidade pública ou da situação de emergência e
procederá às transferências de que trata o caput deste artigo.

§ 3o Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos
documentos apresentados, ou a inexistência do estado de calamidade
pública ou da situação de emergência declarados, o ato administrativo
que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá
seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os va-
lores repassados, atualizados monetariamente.

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 3o, ocorrendo indícios de
falsificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notifi-
cados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual
respectivo, para adoção das providências cabíveis.

Art. 18. Ficam revogados:

I - o art. 51 da Lei no 11.775, de 17 de setembro de 2008;

II - o Decreto-Lei no 950, de 13 de outubro de 1969.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2010; 189o da Independência e
122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Sérgio Oliveira Passos
Paulo Bernardo Silva
João Reis Santana Filho

LEI No- 12.341, DE 1o- DE DEZEMBRO DE 2010

Define prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apre-
endidos na forma da lei, alterando as Leis
nos 7.889, de 23 de novembro de 1989, e
9.972, de 25 de maio de 2000.

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei define prioridades para a destinação de
produtos apreendidos na forma da Lei no 7.889, de 23 de novembro
de 1989, e da Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000.

Art. 2o O art. 2o da Lei no 7.889, de 23 de novembro de
1989, que dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal, e dá outras providências, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 4o:

"Art. 2o .....................................................................................
..........................................................................................................

§ 4o Os produtos apreendidos nos termos do inciso III do
caput deste artigo e perdidos em favor da União, que, apesar das
adulterações que resultaram em sua apreensão, apresentarem con-
dições apropriadas ao consumo humano, serão destinados prio-
ritariamente aos programas de segurança alimentar e combate à
fome." (NR)

Art. 3o O § 2o do art. 9o da Lei no 9.972, de 25 de maio de
2000, que institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e
resíduos de valor econômico, e dá outras providências, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

"Art. 9o .....................................................................................
..........................................................................................................

§ 2o Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento dispor sobre a destinação de produtos apreendidos ou
condenados na forma desta Lei, observada prioridade absoluta
aos programas de segurança alimentar e combate à fome, nos
casos em que os produtos apreendidos se prestarem ao consumo
humano." (NR)

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2010; 189o da Independência e
122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Wagner Gonçalves Rossi
José Gomes Temporão
Márcia Helena Carvalho Lopes




