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§ 1 1 As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão
	

ANEXO II
incluir no percentual mencionado na letra "c" as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.

Nome do Estabelecimento:

§ 22 A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento
e recredenciamento da instituição de ensino superior. (NR)

Art. 72-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior,
comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter
finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e
do art. 55 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, além de atender ao disposto no artigo
anterior. (NR)

Art. 72-D. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade
lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:

- elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por
auditores independentes, com o parecer do conselho tiscal, ou órgão equivalente;

li - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público." (NR)

Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n5

1.890-63, de 29 de junho de 1999

Art. 13. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se a Lei n5 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o art. 14 da Lei n 9 8.178, de
1 2 de março de 1991; eaLei n ° 8.747, de9de dezembro de 1993.

Brasília, 28 de	 julho	 de 1999; 1782 da Independência e 111 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Dias
Pedro Malan
Paulo Renal o Souza

COMPONENTES DE CUSTOS
(Despesas)

ANO-BASE
(Valores em REAL)

ANO DE APLICAÇÃO
(Valores em REAL)

1.0. Pessoal
1.1. Pessoal Docente
1.2. Encargos Sociais
1.3. Pessoal Técnico e Administrativo
1.4	 Encargos Sociais -

2.0. Despesas Gerais e Administrativas
2.1. Despesas com Material
2.2. Conservação e Manutenção
2.3. Serviços de Terceiros
2.4. Serviços Públicos
2.5. Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6. Outras Despesas Tributárias
2.7. Aluguéis
2.8. Depreciação
2.9. Outras Despesas
3.0. Subtotal - (1+2)
4.0. Pró-Labore
5.0. Valor Locativo

6.0. Subtotal - (4+5)
7.0. Contribuições Sociais
7.1. PIS/PASEP
7.2. COFINS

8.0. Total Geral - (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
	

em _J_J 1999.

Local:
	

Data:	 /

ANEXO 1

Nome do estabelecimento:
Nome fantasia: CGC
Registro no MEC n 0 Data do Registro:
Endereço:
Cidade:	 Estado: CEP
Telefone: (	 )	 Fax (	 ) Telex
Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:
Estado:	 Telefone (	 ) CEP

CONTROLE ACIONÁRIO DA ESCOLA

Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)	 CPF/CGC	 Participação do Capital

2
3
4	 *
5
6

lo

CONTROLE ACIONÁRIO DA MANTENEDORA

Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)	 CPF/CGC	 Participação do Capital

2
3
4
5
6
1
8
9
lo

INDICADORES GLOBAIS

ANO-BASE ANO DE APLICAÇÃO

W° de funcionários:
N° de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
(se diferente do que consta acima)

Cidade: ______________________________________Estado:
'viês da data-base dos professores:
Local: ____________________________________________________Data:

(Carimbo e assinatura do rcsponsá%ch

- Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N°1.892-29, DE 28 DE JULHO DE 1999.

Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à
exportação de bens ou serviços nacionais, 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 2 Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das
Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro
Nacional poderá pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional,
no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX.

Art. 22 Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços
nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de
bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente
para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.

§ 1 9 O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis tara efeito deste artigo.

21 O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos vincendos de operações já
realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das
Resoluções nm 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de 1 1 de julho de 1991, ambas do Conselho
Monetário Nacional,

Art. 32 Os Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
estabelecerão as condições para a aplicação do disposto nesta Medida Provisória, observadás, ainda, as
disposições do Conselho Monetário Nacional.

Art. 42 Os arts. l, 2°c 32 da Lei n° 9.531, de 10 de dezembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1 1 Fica criado o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC, de
natureza contábil, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e gerido
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com a finalidade de
prover recursos para garantir o risco das operações de financiamento realizadas pelo BNDES e
pela Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME ou por intermédio de instituições
financeiras repassadoras, destinadas a:

1 - microempresas e empresas de pequeno porte;

II - médias empresas que sejam exportadoras ou fabricantes de insumos que integrem o
processo produtivo, ou de montagem e de embalagem de mercadorias destinadas à exportação.

§ 22 O Poder Executivo fixará, para os fins do disposto nesta Lei, os critérios de
enquadramento das firmas individuais e pessoas jurídicas nas categorias de microempresas,
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