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SEÇÃO 1

Original com Defeito.
I .

DIÁRIO OFICIAL N° 22 TERÇA-FEIRA, 31 JAN 1995

II - pelo pr6:.:.r1 , ) e2zabelec.i.menr_o flnan^P , -, , desde que
organizado e Preparado par tu flr, com ;.- essoal 1:roprlo e previament..:
autorizado pelo Ministerio da Jus•:Iç'c..

Parágrafo único.	 Noz estabelecimentos	 financeiros
estaduais, o serviço de vigilância oszensj.va poderá ser desempenhado
pelas Polícias Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade
da Federação.

Art. 4 2 O transporte de numerário em montante superior
a 20.000 UFIR, para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos
estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado em veículo
especial da própria instituição ou de empresa especializada.

Art. 5 2 O transporte de numerário entre 7.000 e 20.000
UFIR poderá ser efetuado em veículo comum, com a presença de dois
vigilantes.

Art. 6 2 	Além das atribuições previstas no art. 20,
compete ao Ministério da Justiça:

I - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao
cumprimento desta Lei;

II - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio
cumprimento desta Lei, pelo estabelecimento financeiro, à entidade que
autoriza seu funcionamento;

III - aplicar aos estabelecimentos financeiros	 as
penalidades previstas nesta Lei.

Parágrafo único.	 Para a execução da competência
prevista no inciso I, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio
com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos Estados e
Distrito Federal.

Art. 7 2 	O estabelecimento financeiro que infringir
disposição desta Lei ficará sujeito às seguintes penalidades,
aplicáveis pelo Ministério da Justiça, conforme a gravidade da infração
e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do
infrator:

I - advertência;

II - multa, de 1.000 a 20.000 UFIR;

:II - interdição do estabelecimento."

"Art. 13.	 O capital integralizado das	 empresas
especializadas não pode ser inferior a 100.000 UFIR."

"Art. 23.

II - multa de 500 até 5.000 UFIR;"

Art. 15.	 As competências estabelecidas nos arts. 1 2 ,

3 2 , 6Q e 7 2 da Lei n 2 7.102, de 20 de junho de 1983, ao Ministério da
Justiça serão exercidas pelo Departamento de Polícia Federal.

Art. 16.	 Fica instituída a cobrança de taxas pela
prestação dos serviços relacionados no Anexo a esta Medida Provisória,
nos valores dele constantes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se az
custeio e manutenção das atividades do Departamento de Polícia Federal.

Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação dos arts.
1 2 a 13 desta, Medida Provisória correrão à conta das dotações
orçamentárias do Departamento de Polícia Federal e do Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB), na
forma do artigo 2 2 , inciso IV, da Lei n 2 7.560, de 19 de dezembro de
1986.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n 2 s 753, de 6 de dezembro de 1994, 756, de 8 de
dezembro de 1994, e 818 e 821, de 5 de janeiro de 1995.

Art. 19. Ficam revogados °parágrafo único do art. 2 2 da

Lei_n 2 7.102, de 20 de junho de 1983, eas Medidas Provisória, n2,	 810

e 821, de 5 de Janeiro de 1995.

Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor na nata
de sua publicação.

Brasília,	 30	de janeiro
	

de 1995: 173 2 da

Independência e 106 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

ANEXD

(Art. ló. aa Med.aa :rgvisOr_a n' 888	 , de 1:;5

TABELA DE TAXAS

SITUAÇA0
	

UFIR

01 - Vistorias das instalações de empresa de seguranca
privada, ou de emprega que mantenha segurança própria

02	 Vistoria de veículos especiais de transporte de vaiares

03 - Renovação de Certificado de Segurança das instalações de
empresa de segurança privada ou de empresa que mantenha
segurança própria ;42

04	 Renovação de Certificado de Vistoria de veículos especiais
de transporte de valores	 152

05 - Autorização para compra de armas, munições, explosivos e
apetrechos de recarga	 176

06	 Autorização para transporte de armas, munições, explosivos
e apetrechos de recarga

07 - Alteração de Atos Constitutivos

08 - Autorização para mudança de modelo de uniforme

09
	

Registro de Certificado de Formação de Vigilantes

10 - Expedição de alvará de funcionamento de empresa de secr..rança
privada ou de empresa que mantenha segurança própria 	 •

1 1 - Expedição de alvará de funcionamento de escola de formação
de vigilantes	 502

12	 Expedição de Carteira de Vigilante

13 - Vistoria de estabelecimentos financeiros, por agência
ou posto
	

1. 0 0:

14 - Recadastramento Nacional de Armas
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MEDIDA PROVISÓRIA N9 889, DE 30 DE JANEIRO DE 1995

Dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, criada
pela Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Ficam mantidos os mandatos do Presidente, dos Conselheiros e do Procurador do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, nomeados na vigência da Lei n° 8.158, de 8 de
janeiro de 1991.

Art. 2° - Enquanto não forem nomeados os dois Conselheiros a que s eiere o art. 30
desta Medida Provisória, o CADE deliberará por maioria simples de votos, com a presença mínima de
quatro de seus membros.

Art. 30 São criados no CADE dois cargos de Conselheiro, código DAS 101.5, para
atender ao disposto no art. 40 da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994.

Art. 4° O art. 4°, caput, da Lei n° 8.884, de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 4° O Plenário do CADE é composto por um Presidente e seis Conselheiros,
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos de idade, de notório saber jurídico ou
econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados
pelo Senado Federal."

Art. 50 Os arts. 26 e38 e §§ 4°,6° e 7° do art. 54 da Lei n°8.884, de 1994, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. A recusa, omissão. enganosidade, ou retardamento injustificado de informação
ou documentos solicitados pelo CADE, SDE, SEAE, ou qualquer entidade pública atuando na
aplicação desta Lei, constitui infração punível com multa diária de 5.000 UFIR, podendo ser
aumentada em até 20 vezes se necessário para garantir sua eficácia em razão da situação
econômica do infrator."

"Art. 38. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda será
informada por ofício da instauração do processo administrativo para, querendo, emitir parecer
sobre as matérias de sua especialização, o qual deverá ser apresentado antes do encerramento da
instrução processual."

"Art. 54. 	

§ 4° Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou
no prazo máximo de quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da
respectiva documentação em três vias à SDE. que imediatamente enviará uma via ao CADE e
outra à SEAE.
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