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Art. 1º Fica o Ministério da Cultura autorizado a
prorrogar 108 (cento e oito) contratos por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
firmados com fundamento no disposto na alínea "i" do inciso VI
do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
independentemente da limitação de que trata o inciso IV do
parágrafo único do art. 4º daquela Lei.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste
artigo é aplicável aos contratos firmados a partir de 20 de maio de
2013 vigentes no momento da entrada em vigor da Medida
Provisória nº 829, de 3 de maio de 2018.

Art. 2º Fica o Ministério do Desenvolvimento Social
autorizado a prorrogar 55 (cinquenta e cinco) contratos por tempo
determinado, na forma prevista no Anexo desta Lei, para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público,
firmados com fundamento no disposto nas alíneas "i" e "j" do
inciso VI do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, independentemente da limitação de que trata o inciso IV
do parágrafo único do art. 4º daquela Lei.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste
artigo é aplicável aos contratos firmados de 1º de maio a 31 de
dezembro de 2013 vigentes no momento da entrada em vigor da
Medida Provisória nº 829, de 3 de maio de 2018.

Art. 3º Fica o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações autorizado a prorrogar 24 (vinte e
quatro) contratos por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, firmados
com fundamento na alínea "i" do inciso VI do caput do art. 2º da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente da
limitação de que trata o inciso IV do parágrafo único do art. 4º
daquela Lei.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste
artigo é aplicável aos contratos firmados até dezembro de 2013
vigentes no momento da entrada em vigor da Medida Provisória nº
829, de 3 de maio de 2018.

Art. 4º Os contratos de que trata esta Lei não serão prorrogados
por prazo superior a 1 (um) ano e, em qualquer caso, a prorrogação não
terá como termo final data posterior a 15 de agosto de 2019.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Congresso Nacional, em 8 de agosto de 2018; 197º da
Independência e 130º da República.

Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ANEXO

CONTRATOS PASSÍVEIS DE PRORROGAÇÃO
DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

. F U N D A M E N TO AT I V I D A D E S QUANTIDADE

. Alíneas i e j
do inciso VI do
caput do art. 2º

da Lei nº
8.745, de 9 de

dezembro de
1993

Atividade técnica de
suporte

31

. Atividade técnica de
complexidade intelectual

13

. Atividade técnica de
complexidade gerencial

10

. Atividade técnica de
complexidade gerencial - TI

1

. TO TA L 55

Atos do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 42, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º
do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº
834, de 29 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União
do dia 30, do mesmo mês e ano, que "Altera a Lei nº 13.606, de
9 de janeiro de 2018, para prorrogar o prazo de adesão ao
Programa de Regularização Tributária Rural para 30 de outubro de
2018", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 43, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º
do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº
835, de 29 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União
do dia 30, do mesmo mês e ano, que "Autoriza o acesso aos
estoques de milho em grãos do Governo federal do Programa de
Vendas em Balcão da Companhia Nacional de Abastecimento aos
criadores de aves e suínos e às indústrias de processamento de
ração animal de todo o País", tem sua vigência prorrogada pelo
período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 44, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º
do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº
836, de 30 de maio de 2018, publicada em Edição Extra do Diário
Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, que "Revoga
dispositivos da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, referentes à tributação
especial da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação relativa à nafta e
a outros produtos destinados a centrais petroquímicas", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 45, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 837, de 30 de
maio de 2018, publicada em Edição Extra do Diário Oficial da União
no mesmo dia, mês e ano, e retificada em 1º de junho do corrente,
que "Institui indenização ao integrante da Carreira de Policial
Rodoviário Federal", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 46, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 838, de 30 de
maio de 2018, publicada em Edição Extra do Diário Oficial da União
no mesmo dia, mês e ano, que "Dispõe sobre a concessão de
subvenção econômica à comercialização de óleo diesel", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 47, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 839, de 30 de
maio de 2018, publicada em Edição Extra do Diário Oficial da União
no mesmo dia, mês e ano, e retificada em 1º de junho do corrente,
que "Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de Minas
e Energia e da Defesa, no valor de R$ 9.580.000.000,00, para os fins
que especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 48, DE 2018

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 840, de 5 de
junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 6, do
mesmo mês e ano, que "Cria cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS", tem sua vigência prorrogada
pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 8 de agosto de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 9.460, DE 8 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre a execução do Centésimo
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 18 (106PA-
ACE18), firmado entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina,
a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai.

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

Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que
criou a Associação Latino-Americana de Integração - Aladi,
firmado pela República Federativa do 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;
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