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Leis n 2 3. 890-A, de 25 de abril de 1961. n 2 8. 666, de 21 de junho 
de 1993, n 2 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, n 2 9.074. de 07 de 
julho de 1995, n 2 9. 427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o 
Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais Elétricas 
Brasileiras 5.A. - ELETROBRÁS e de suas subsidiárias, e dá outras 
providências .. ......... .. .. ..... .. .................. .... ... .... ..... ......... .. ........ ...... 681 

LEI N2 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998. Dispõe sobre 
as contribuições para os Programas de Integração Social e de FOlTTlação 
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, e dá outras provi
dências......................... ... ..... ....... .. .... .. ... ..... ...... ... ..... .... .. ........ ... .. 701 

LEI N2 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. Dispõe sobre 
regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes pró
prios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal e dá outras providências ......... .... ......... ........ .... ....... 707 

LEI NQ 9.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1998. Altera a le
gislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências .. ..... .. 713 

LEI NQ 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999. Define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e dá outras providências . .... ............. ... ...... .... ... .. .... .. ........ 717 

lE N2 9.784, DE 29 DE JAN8RO DE 1999. Regula o processo 
administrab"vo no âmbito da Administração Pública Federal.... .... ... ... . 735 
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LEI NQ 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. Dispõe sobre a 
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. . . . . . . . . . . . . .. ... . 751 

LEI NQ 9.791, DE 24 DE MARÇO DE 1999. Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos estabele
cerem ao consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento 
de seus débitos .... .... .......... ....... .. .... ....... ........ .. ........... ..... ..... ... ... ... 761 

LEI NQ 9.801, DE 14 DE JUNHO DE 1999. Dispõe sobre as 
normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa e 
dá outras providências ........ ... .. ... .. ...... .......... .......... ...... ... .. ........... . 763 

LEI NQ 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. Estabelece 
prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Adminis
tração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências ...... 765 

LEI NQ 9.962, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000. Disciplina o 
regime de emprego público do pessoal da Administração federal direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências ... ............... .. ... .... 767 

LEI NQ 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000. Dispõe sobre a 
criação da Agência Nacional de Águas - ANA, enbdade federal de im
plementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coorde
nação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
e dá outras providências ............... ... .... ... ...... ...... ... ........ ................ 769 

LEI NQ 9.990, DE 21 DE JUU-lO DE 2000. Prorroga o período 
de transição previsto na Lei n !] 9478, de 06 de agosto de 1997. que 
dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Ener
gética e a Agência Nacional do Petróleo, e dá outras providências, e 
altera dispositivos da Lei n !! 9 718, de 27 de novembro de 1998, que 
altera a legislação tributária federal.. .. ...... ............. ... ... ...... .. ...... ..... 785 

LEI NQ 10.028, DE 19 DE OUllJBRO DE 2000. Altera o De
creto-Lei n!] 2 848, de 07 de dezembro de 1940  Código Penal, a 
Lei n !] 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei n !] 201, de 27 
de fevereiro de 1967 ... .. .. .............. .............. ..... ......... ............ ....... 789 
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dá outras providên 
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vidências .... ..... .. . 

LEI NQ 10.667, 
da Lei n!] 8. 745, I 
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LEI NQ 10.679, 
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LEI N2 10.219, DE 11 DE ABRIL DE 2001. Cria o Programa 
Nacional de Renda Minima vinculada à educação - "Bolsa Escola ", e 
dá outras providências. .. .. .... .... . ... .... ....... ....... ..... .... ... .. ......... .... ..... 795 

LEI N2 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. Regulamenta os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências... .. ... .... ... ... .. .. ....... .... ..... 803 

LEI N2 10.276, DE 10 DE SETEMBRO DE 2001. Dispõe sobre 
o ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público  PIS/PASEP 
e para a Seguridade Social - CORNS incidentes sobre insumos utilizados 
na fabricação de produtos destinados à exportação... ... ..... .. .... ...... ... 825 

LEI N2 10.312, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2001. Dispõe sobre 
a incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e da Contribuição para 
o Rnanciamento da Seguridade Social nas operações de venda de gás 
natural e de carvão minera!... ...... .. .... ... .... ............ .. .... .. ...... ..... ....... 829 

LEI N2 10.520, DE 17 DE JUUlO DE 2002. Institui, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos teJ7710S do art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras pro
vidências .. ...... ... .... .. ... ... . .. ...... ... .... ...... .. ................. .. ..... ...... ... ..... 831 

LEI N2 10.667, DE 14 DE MAIO DE 2003. Altera dispositivos 
da Lei n Q 8745, de 9 de dezembro de 1993, da Lei no 10.470., de 
25 de junho de 20.0.2, e da Lei no 8112, de 11 de dezembro de 1990., 
cria cargos efetivos, cargos comissionados e gratificações no âmbito da 
Administração Pública Federal, e dá outras providências........ .. .. ... ... . 837 

LEI N2 10.679, DE 23 DE MAIO DE 2003. Dispôe sobre a 
atuação de advogado durante depoimento perante Comissão Parla-
mentar de Inquérito .......... .............................. " ,.,.,.", ,., ... , ,.,.,."" , ,. 847 

LEI N2 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004. Dispõe sobre a 
aplicação de disposições da Emenda Constitucional n Q 41, de 19 de 
dezembro de 20.0.3, altera dispositivos das Leis n Qs 9717, de 27 de 
novembro de 1998, 8213, de 24 de julho de 1991, 9532, de 10. de 
dezembro de 1997, e dá outras providências , ,. , .. "" ",.", ,. ,.,.,. , .. " ,. ,., 849 
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LEI NQ 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. Institui nonnas DECRETO-LEI I 
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito sobre o loteameJ 
da administração pública...................................................... .......... 859 tações ............ .. 

LEI NQ 11.094, DE 13 DE JANEIRO DE 2005. Altera dispositivos DECRETO-LEI 
da Medida Provisória n Q 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, que sobre desapropr 
dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos 
e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública DECRETO-LEI I 
Federal direta, autárquica e fundacional; da Lei n Q 8.691, de 28 de julho sobre a prescriçã 
de 1993, que dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência vidências ......... 
e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das 
Fundações Federais; da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que DECRETO-LEI 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públiCOS civis da União, Dispõe sobre a c 
das autarquias e das fundações públicas federais; da Lei n Q 9.650, de 
27 de maio de 1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos ser

DECRETO-LEIvidores do Banco Central do Brasil; da Lei n Q 10.768, de 19 de no
Dispõe sobre a rvembro de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência 
providências ....Nacional de Águas - ANA; e da Lei n Q 10.871, de 20 de maio de 2004, 

que dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos 
DECRETO-LEdas autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras; e dá outras 
Dispõe sobre IOiprovidências .......................... ................. ....... ....... ............ ............ 875 

cessão de uso e 

LEI NQ 11.233, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. Institui o Plano 
DECRETO-LEIEspecial de Cargos da Cultura e a Gratificação Específica de Atividade 
a imissão de p05Cultural- GEAC; cria cargos de provimento efetivo; altera dispositivos 

das Leis nos 10.862, de 20 de abril de 2004, 11.046, de 27 de de
zembro de 2004,11.094, de 13 de janeiro de 2005,11.095, de 13 
de janeiro de 2005, e 11.091, de 12 de janeiro de 2005; revoga dis
positivos da Lei no 10.862, de 20 de abril de 2004; e dá outras pro
vidências ...................................................................................... 889 

LEI NQ 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006. Altera a re
dação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n Q 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, 
com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade.............. 899 

DECRETOS-LEIS 

DECRETO-LEI NQ 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937. Or
ganiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional .......... 903 
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DECRETO-LEI Nº 58, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1937. Dispõe 

sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em pres
tações .. ...... ...................................... ........... ..... .......... .................. 911 


DECRETO-LEI N. 3.365 DE 21 DE JUNHO DE 1941. Dispõe 

sobre desapropriações por utilidade pública..... ..................... .. ... ...... 921 


DECRET0-LEI Nº 4.597, DE 19 DE AGOSTO DE 1942. Dispõe 

sobre a prescrição das ações contra a Fazenda Pública e dá outras pro
vidências ..... ..... ..... ..................... ......... ....... ............. ..... ..... .. ......... 929 


DECRETO-LEI Nº 195, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1967. 
Dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria ... .............. ..... . 931 


DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967. 
Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, e dá outras 

providências. .. ..... ... .. .... ................... .. .......................... ...... ....... .... 937 


DECRETO-LEI Nº 271, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967. 
Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do loteador, con
cessão de uso e espaço aéreo e dá outras providências ..................... 945 


DECRET0-LEI Nº 1.075, DE 22 DE JANEIRO DE 1970. Regula 

a imissão de posse, "initio litis ", em imóveis residenciais urbanos ........ 949 
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