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III - (revogado).

Parágrafo único. O FGE também proverá recursos para co-
bertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro
de crédito à exportação contra riscos comerciais, com qualquer
prazo de financiamento:

I - (VETADO);

II - quando houver compartilhamento de risco com insti-
tuições financeiras e seguradoras, nas situações previstas no § 1o

do art. 1o da Lei no 6.704, de 26 de outubro de 1979, e a
cobertura da União na operação for inferior ao montante da parte
privada." (NR)

"Art. 5o Os recursos do FGE poderão ser utilizados, com
Seguro de Crédito à Exportação, para a cobertura de garantias de
cumprimento de obrigações contratuais prestadas por instituição
financeira, sob a forma de garantia de execução, garantia de
reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e
condições de oferta, em operações de exportação de:

I - bens e serviços de indústrias do setor de defesa;

II - produtos agrícolas ou seus derivados cujo produtor seja,
no momento da contratação com a instituição financeira, be-
neficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais;

III - produtos pecuários ou seus derivados cujo produtor seja,
no momento da contratação com a instituição financeira, be-
neficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais.

Parágrafo único. A cobertura de que tratam os incisos II e III
do caput abrange, se for o caso, a exportação realizada por
cooperativa ou pessoa jurídica exportadora da qual o produtor
faça parte." (NR)

"Art. 7o ....................................................................................
.........................................................................................................

§ 1o A Camex manterá atualizado, em sítio público e de fácil
acesso ao cidadão, arquivo contendo os limites referidos no in-
ciso II do caput.

§ 2o O Poder Executivo disponibilizará, conforme regula-
mento, em sítio público e de fácil acesso ao cidadão, o relatório
financeiro do FGE, no qual constarão, no mínimo, a taxa de
inadimplência dos créditos garantidos pelo Fundo e a composição
da carteira de ativos e passivos contingentes." (NR)

Art. 3o Os arts. 2o e 4o da Lei no 11.281, de 20 de fevereiro
de 2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2o A União cobrará judicial e extrajudicialmente os
créditos decorrentes de indenizações pagas, no âmbito do Seguro
de Crédito à Exportação (SCE) e do seguro de investimento no
exterior, com recursos do Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), bem como os créditos decorrentes de financiamentos não
pagos contratados com recursos do Programa de Financiamento
às Exportações (Proex) e do extinto Fundo de Financiamento à
Exportação (Finex), por intermédio:

I - de mandatário designado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, no caso de créditos decorrentes de indenizações pagas,
no âmbito do SCE e do seguro de investimento no exterior, com
recursos do FGE; e
..........................................................................................................

§ 5o A União estará dispensada da cobrança judicial de
créditos cuja recuperação seja considerada inviável, o que não
implicará remissão da dívida.

§ 6o Para os fins do disposto no § 5o, a recuperação do
crédito pela via judicial será considerada inviável quando for
verificado pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Minis-
tério da Fazenda que o custo dos procedimentos necessários à
cobrança é superior ao valor a ser recuperado.

§ 7o A União poderá conceder mandato a agências de crédito
à exportação estrangeiras, seguradoras, instituições financeiras e
organismos internacionais para efetuar a cobrança judicial e ex-
trajudicial dos créditos decorrentes de indenizações pagas, no
âmbito do SCE, com recursos do FGE, na hipótese de operações
com compartilhamento de risco com tais instituições.

§ 8o A União poderá receber mandato de agências de crédito
à exportação estrangeiras, seguradoras, instituições financeiras e
organismos internacionais para recuperar créditos dessas insti-
tuições no âmbito de operações que tenham sido objeto de com-
partilhamento de risco." (NR)

"Art. 4o ....................................................................................

I - para créditos decorrentes de indenizações pagas, no âm-
bito do SCE e do seguro de investimento no exterior, com re-
cursos do FGE, 30 (trinta) dias, contados do pagamento da res-
pectiva indenização; e
..............................................................................................." (NR)

Art. 4o Os arts. 27 e 56 da Lei no 12.712, de 30 de agosto de
2012, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 27. ..................................................................................
.........................................................................................................

§ 1o ..........................................................................................
..........................................................................................................

V - (VETADO).
..............................................................................................." (NR)

"Art. 56. É dispensável a licitação para contratação da ABGF
ou de suas controladas por pessoas jurídicas de direito público
interno, com vistas à realização de atividades relacionadas ao seu
objeto, devendo o preço praticado observar o disposto na le-
gislação vigente." (NR)

Art. 5o O art. 2o do Decreto-Lei no 857, de 11 de setembro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

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

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de ga-
rantias relativos às operações de exportação de bens e serviços
vendidos a crédito para o exterior;
.........................................................................................................

VI - (VETADO);

VII - (VETADO).
.............................................................................................." (NR)

Art. 6o ( V E TA D O ) .

Art. 7o ( V E TA D O ) .

Art. 8o ( V E TA D O ) .

Art. 9o ( V E TA D O ) .

Art. 10. (VETADO).

Art. 11. (VETADO).

Art. 12. (VETADO).

Art. 13. (VETADO).

Art. 14. Revoga-se o inciso III do caput do art. 4o da Lei no

9.818, de 23 de agosto de 1999.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de maio de 2016; 195o da Independência e 128o

da República.

MICHEL TEMER

Henrique Meirelles

Dyogo Henrique de Oliveira

Fábio Medina Osório

Atos do Poder Executivo
.

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
- 729, DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, que dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos Municípios e ao Distrito Fe-
deral para ampliação da oferta da educação
infantil.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de 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. 1º A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da
União aos Municípios e ao Distrito Federal, desde que cumpridos
os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei, com a fi-
nalidade de prestar apoio financeiro suplementar à manutenção e
ao desenvolvimento da educação infantil para o atendimento em
creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cadastradas
no Censo Escolar da Educação Básica e que:

I - sejam de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Fa-
mília, na forma estabelecida pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004; e

II - sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada
- BPC, na forma estabelecida pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, desde que não se enquadrem na hipótese do inciso I.

§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput será
realizada com base na quantidade de matrículas de crianças de
zero a quarenta e oito meses, cadastradas pelos Municípios e pelo
Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que
tenham sido atendidos de forma não cumulativa os requisitos dos
incisos I e II do caput.

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

§ 3º O valor referente à transferência de recursos de que trata
o caput será definido em ato do Ministro de Estado do De-
senvolvimento Social e Agrário.

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

§ 5º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter,
no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que
trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anterior-
mente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês
anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser repassado
como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.

§ 6º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 5º os
recursos referentes ao apoio financeiro suplementar de que trata o
caput transferidos nos últimos doze meses.

Art. 4º-A. Farão jus ao apoio financeiro suplementar o Dis-
trito Federal e os Municípios que:

I - tenham ampliado o número de matrículas em creches das
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º; ou

II - tenham ampliado a cobertura de crianças beneficiárias do
BPC e de crianças de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família em creches, calculada como o total de matrículas de
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º sobre
o número de crianças de zero a quarenta e oito meses cujas fa-
mílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família e o número
de crianças beneficiárias do BPC, de maneira não cumulativa.



Nº 103, quarta-feira, 1 de junho de 2016 3ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012016060100003

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Parágrafo único. A ampliação do número de matrículas ou da
cobertura a que se referem os incisos I e II do caput será aferida
a partir da comparação do número de matrículas e da cobertura
das edições do Censo Escolar da Educação Básica dos dois anos
anteriores ao do exercício em que ocorrerá a transferência do
apoio financeiro suplementar de que trata o caput, na forma a ser
disciplinada em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento
Social e Agrário.

Art. 4º-B. O apoio financeiro suplementar de que trata o art.
4º terá por base o valor anual mínimo por aluno definido na-
cionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007, e corresponderá a:

I - até vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso
o Distrito Federal ou o Município não tenha cumprido a meta
anual estabelecida na forma do § 2º; ou

II - até cinquenta por cento desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso
o Distrito Federal ou o Município tenha cumprido a meta anual
estabelecida na forma do § 2º.

§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cum-
prido, de maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II do
caput do art. 4º-A, mas já tenha atingido a meta estabelecida no
art. § 2º, fará jus ao apoio financeiro suplementar de até cin-
quenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido na-
cionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº
11.494, de 2007.

§ 2º Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social
e Agrário estabelecerá meta anual correspondente ao número de
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º que o
Distrito Federal ou o Município deverá matricular a cada ano na
educação infantil, em creches, de forma a atingir, até o ano de
2024, pelo menos cinquenta por cento de atendimento em creches
do total dessas crianças." (NR)

"Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de
2017, farão jus ao apoio financeiro suplementar de até cinquenta
por cento do valor anual mínimo por aluno definido nacional-
mente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de
2007, por matrícula, o Distrito Federal e os Municípios que:

I - tenham ampliado o número de matrículas em creches de
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º
cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica; ou

II - tenham cobertura de crianças de que tratam os incisos I
e II do caput do art. 4º em creches igual ou maior a trinta e cinco
por cento aos dados da edição do Censo Escolar da Educação
Básica do ano anterior ao exercício em que ocorrerá a trans-
ferência do apoio financeiro suplementar.

§ 1º A ampliação do número de matrículas ou da cobertura a
que se referem os incisos I e II do caput do art. 12-A será aferida
na forma estabelecida pelo art. 4º-A.

§ 2º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter,
no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que
trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anterior-
mente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês
anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser repassado
como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.

§ 3º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 2º os
recursos referentes ao apoio financeiro suplementar de que trata o
caput transferidos nos últimos doze meses.
............................................................................................." (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 31 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º
da República.

MICHEL TEMER
Osmar Terra

No- 303, de 31 de maio de 2016. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 408.

No- 304, 31 de maio de 2016.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei de Con-
versão no 7, de 2016 (MP no 701, de 2015), que "Altera a Lei no

6.704, de 26 de outubro de 1979, para dispor sobre o Seguro de
Crédito à Exportação, as Leis nos 9.818, de 23 de agosto de 1999, e
11.281, de 20 de fevereiro de 2006, para dispor sobre o Fundo de
Garantia à Exportação, a Lei no 12.712, de 30 de agosto de 2012, para
dispor sobre a utilização de imóveis da União para integralização de
fundo garantidor e sobre a Agência Brasileira Gestora de Fundos
Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), o Decreto-Lei no 857, de 11
de setembro de 1969, para dispor sobre moeda de pagamento de
obrigações exequíveis no Brasil, e a Lei no 13.240, de 30 de de-
zembro de 2015, para dispor sobre a utilização de imóveis da União
para integralização de fundo garantidor; e dispõe sobre a concessão
pela União de seguro de investimento no exterior contra riscos po-
líticos e extraordinários".

Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto
aos seguintes dispositivos:

Inciso II do art. 1o, inciso I do caput e inciso I do pa-
rágrafo único do art. 4o da Lei no 9.818, de 23 de agosto de 1999,
alterados pelo art. 2o do projeto de lei de conversão

"II - nas operações de seguro de investimento no exterior, na
forma da lei."

"I - em operações de seguro de investimento no exterior,
contra riscos políticos e extraordinários;"

"I - para devedores privados ou públicos localizados em
países cujo risco de crédito seja considerado elevado pelo Poder
Executivo, conforme classificação internacional;"

Arts. 7o ao 13

"Art. 7o A União poderá conceder seguro de investimento no
exterior contra riscos políticos e extraordinários.

§ 1o Para a execução de todos os serviços relacionados ao
seguro de investimento no exterior, inclusive análise, acompa-
nhamento e gestão das operações de prestação de garantia e de
recuperação de créditos sinistrados, a União poderá contratar:

I - a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias S.A. (ABGF), com dispensa de licitação;

II - instituição habilitada a operar seguros de crédito e/ou garantias.

§ 2o Nas hipóteses de contratação a que se refere o § 1o, a
justificativa do preço na remuneração da contratada terá como
base padrões internacionais, podendo incluir parcela variável de-
finida, aplicando-se, no que couber, os critérios previstos no § 2o

do art. 4o da Lei no 6.704, de 26 de outubro de 1979.

§ 3o Ao seguro de investimento no exterior, aplica-se sub-
sidiariamente o disposto na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), em especial o art. 206.

Art. 8o São suscetíveis da cobertura de que trata o art. 7o os
investimentos brasileiros no exterior, definidos como a parti-
cipação, direta ou indireta, de empresa brasileira em empresa
constituída fora do Brasil, com o objetivo de estabelecer relações
econômicas de longo prazo.

§ 1o A cobertura referida no caput poderá incluir os em-
préstimos obtidos em instituições financeiras, nacionais ou es-
trangeiras, para a realização dos investimentos.

§ 2o Regulamento disporá sobre as espécies de investimentos
brasileiros diretos no exterior passíveis de cobertura, bem como
sobre o prazo mínimo dos investimentos.

Art. 9o Consideram-se riscos políticos e extraordinários de
que trata o art. 7o as seguintes situações, ocorridas isolada ou
cumulativamente:

I - ato ou decisão de autoridade estrangeira que resulte em
desapropriação, nacionalização, confisco, sequestro, requisição
ou outras medidas de efeito equivalente, desde que haja com-
provação de prejuízo financeiro;

II - rescisão contratual pelo governo do país de destino, sem
culpa do garantido, esgotados os mecanismos acordados de so-
lução de controvérsias;

III - decisão política ou dificuldade econômica no país es-
trangeiro que resulte em impossibilidade de transferência e de
convertibilidade de divisas, inclusive moratória geral decretada
por autoridades estrangeiras;

IV - guerra, revolução ou motim no país estrangeiro.

Art. 10. Não se aplicam às operações de seguro de inves-
timento no exterior com garantia de cobertura pela União, nos
termos do art. 7o, as limitações previstas no art. 9o da Lei no

5.627, de 1o de dezembro de 1970, e as disposições do Decreto-
Lei no 73, de 21 de novembro de 1966.

Art. 11. Nas operações de seguro de investimento no exterior
com garantia de cobertura pela União, nos termos do art. 7o, não
serão devidas comissões de corretagem.

Art. 12. O orçamento geral da União consignará anualmente
dotação específica para atender à responsabilidade assumida pela
União, por intermédio do Ministério da Fazenda, quanto à con-
cessão de seguro de investimento no exterior contra riscos po-
líticos e extraordinários, nos termos desta Lei.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o seguro de in-
vestimento no exterior com garantia de cobertura pela União de
que trata esta Lei."

Razões dos vetos

"Os dispositivos incluídos na norma ampliam o escopo de
cobertura do Seguro de Crédito à Exportação e do Fundo de
Garantia à Exportação para investimentos no exterior, elevando
sobremaneira o risco potencial do FGE e, com isso, podendo
gerar possíveis impactos fiscais relevantes à União.

Vetados os dispositivos primeiramente transcritos, impõe-se,
em consequência, veto dos arts. 7o ao 13 do projeto de lei de
conversão."

Já a Advocacia-Geral da União solicitou veto aos dispo-
sitivos a seguir transcritos:

Inciso V do § 1o do art. 27 da Lei no 12.712, de 30 de
agosto de 2012, alterado pelo art. 4o e art. 6o do projeto de lei de
conversão

"V - por meio de bens imóveis ou de direitos reais de bens
imóveis pertencentes à União, observado, no que couber, o art.
23 da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998."

"Art. 6o O caput do art. 20 da Lei no 13.240, de 30 de
dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 20. Ressalvados os inscritos em regime de ocupação, os
imóveis de propriedade da União arrolados na portaria de que
trata o art. 8o e os direitos reais a eles associados poderão ser
destinados à integralização de cotas em fundos de investimento
ou do fundo garantidor de que trata o art. 32 da Lei no 12.712, de
30 de agosto de 2012.
..............................................................................................' (NR)"

Razão dos vetos

"As propostas apresentam inconstitucionalidade formal, por
configurarem situações de impertinência temática ao objeto ini-
cial da Medida Provisória, vedadas segundo decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI STF 5127/DF)."

Ouvidos, ainda, os Ministérios do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão e da Fazenda, manifestaram-se pelo veto aos se-
guintes dispositivos:

Incisos VI e VII do art. 2o do Decreto-Lei no 857, de 11 de
setembro de 1969, acrescidos pelo art. 5o do projeto de lei de
conversão

"VI - à Cédula de Produto Rural (CPR), instituída pela Lei no

8.929, de 22 de agosto de 1994;

VII - ao Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), ao
Warrant Agropecuário (WA), ao Certificado de Direitos Credi-
tórios do Agronegócio (CDCA) e ao Certificado de Recebíveis
do Agronegócio (CRA), instituídos pela Lei no 11.076, de 30 de
dezembro de 2004."

Razões dos vetos

"A possibilidade de emissão, em moeda estrangeira, dos tí-
tulos de crédito elencados nos dispositivos propostos, sem a exis-
tência de garantia (lastro) na mesma moeda, poderia elevar o
risco cambial do instrumento, em função do descasamento de
divisas. Considerando a superveniência da MP no 725, de 2016,
que apresenta solução mais adequada para o objetivo visado - a
possibilidade de emissão daqueles títulos com cláusula de cor-
reção cambial -, decidimos pelo veto aos dispositivos citados."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

No- 305, de 31 de maio de 2016. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor SÉRGIO FRANÇA DANESE,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil na República da Argentina.

No- 306, de 31 de maio de 2016. Indicação ao Senado Federal do
Senhor Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA para exercer a fun-
ção de Líder do Governo no Senado Federal.

No- 307, de 31 de maio de 2016. Encaminhamento ao Congresso Na-
cional do texto da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016.

Presidência da República
.

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 300, de 30 de maio de 2016. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Segurança nº 34186.

No- 301, de 30 de maio de 2016. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5508.
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