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N"201 QUARTA-FEIRA,

16 OUT 1996

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

parágrafoúnicodo art. 26 do mesmodiplomalegal,tendoem vistao constantedo presente processo,
o qualfoi submetidoa exame da DoutaProcuradoria-Geral
da FazendaNacional, que emitiuparecer
favorável.
JOÃOVELOSODASILVA
Diretorda Diretoria
Técnicade Administração
da Escolade Administração
Fazendária

anos ou inválido;

-

cOnjuge ou companheiro (a) ;
filho de qualq~er condição, menor de 21 (vinte

- irmão de qualquer
anos ou inválido;

condição,

menor de 21 (vinte

- a pessoa designada,
menor de 21 (vinte
maior de 60 (sessenta)
anos ou inválida;
Tendoem vistao constantedo processo,e, para efeitodo art.26 da Lei nO8.666/93, e
art. 1° da PortariaSAAnO125, de 7 de marçode 1996, ratificoa decisãode fls. 13, do Diretorda
DiretoriaTécnicade Administração
da Escolade Administração
Fazendária.
Brasilia,11 de outubrode 1996
MARCOS NORONHA

guarda judicial,
suficientes
para
Pessoa Fisica,

Coordenador-Geral
Processo n9; 10166.012051196-92
Interessaà:>:
ESAFe FundoMonetárioIntemacional-FMI
Reconheço a inexigibilidade
de licitaçãopara contrataçãodos serviçosdo FundoMonetário
Intemacional
- FMI,sediadoem Washington,
para ministrar
na ESAF,no periedode 8 a 30 de oufubrode
1996,o Cursode Finanças PúblicasI para'40 participantes,
no valortotalde R$ 30.447,00( trintamil
quatrocentose quarentae sete reais), comfun'damentolegalno inciso" do art. 25, combinadocomo
incisoVIdo art. 13,ambosda LeinO8.666/93,atendidoao disposto no parágrafoúnico do art.26 do
mesmodiplomalegal,tendoem vistao constantedo presenteprocesso,o qualfoi submetidoa exame
da Dou:aProcuradoria-Geral
da FazendaNacional,que emitiuparecerfavorável.
JOÃOVELOSODASILVA
Diretorda DiretoriaTécnicade Administràção
da Escolade AdministraçãoFazendária

Tendoem vistao constantedo processo,e, para efeitodo art.26 da Lei nO8.666/93, e
art. 1° da PortariaSAAnO125, de 7 de marçode 1996, ratificoa decisãode fls. 15, do Diretorda
DiretoriaTécnicade Administração
da' Escolade Administração
Fazendá~a.
Brasília,14 de outu~rode 1996
MARCOS NORONHA

Coordenador-Geral
(Ofs.

n9s.

1.441 e 1.442/96)

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO PIS - PASEP
RESOLUÇÃO
N9 1, DE 15 DE OUTUBRO.
DE 1996
O CONSELHO
DIRETORDO FUNDODE PARTICIPAÇ!OPIS-PASEP, no uso
das atribuições
que lhe confere o artigo
10 do Decreto n" 78.276, de
17 de agosto de 1976, e com fundamento na Lei n" 6.922, de 25 de julho
de 1994, resolve:
I - Autorizar
a liberação
do saldo das contas do Programa de
Integraçll.o
Social
- PIS e do Programa de Formação do PatrimOnio do
Servidor
Público - PASEP ao titular
quando ele pr6prio
ou qualquer de
seus dependentes
for acometido de neoplasia maligna.
II - A habilitação
do participante
para essa modalidade
de
saque obedecerá às seg~intes
condições:
a) a solicitação
do saque deverá ser feita
pelo titular
da conta ou por seu representante
legal em qualquer agência
da Caixa
Econômica
Federal
ou do Banco do Brasil
S.A.,
conforme
seja
o
participante
vinculado
ao PIS ou ao PASEP, respectivamente.
Na
ocasião,
a agência deverá exigir
atestado médico comprovando a doença;
b) o titular
da conta deverá ser identificado
através da
Carteira
de
Trabalho
e Previdência
Social
(CTPS),
Carteira
de
identidade
e Cartão
do PIS-PASEP. Quando a solicitação
de saque
estiver
sendo
efetuada
pelo
representante
legal,
será
exigida
a
identificação
do representante,
bem corno procuração
conferindo
poderes
especificos
para movimentar a conta vinculada do PIS-PASEP;
c) o atestado
médico de que trata
a alinea
"a" terá
validade
máxima de 30 (trinta)
dias, contados da data de sua expedição
e deverá ser fornecido
pelo profissional
que acompanha o tratamento
do
portador
da doença e conter as seguintes
informações:
- diagn6stico
expresso da doença;
- estágio
clinico
atual da doença/paciente;
- Classificação
Internacional
da Doença
CID, que
deverá estar
inserido
nos itens 140 a 206 ou 230 a 234;
- menção a esta Resolução;
- carimbo que identifique
o nome/CRMdo médico.
d) além das informações
constantes
da alinea
"c", o
atestado
médico
deverá
ser
acompanhado
de
c6pia
de
exame
histopatológico
que comprove o diagnóstico.
No caso
em que for
impossivel
a
realização
do
exame histopato16gico
devido
às
caracteristicas
e localização
da enfermidade,
poderá
ser
aceito
o
exame anátomo-patológico
ou relatório
circunstanciado
do médico que
assiste
o doente.
Esse relat6rio
deverá ser
acompanhado de exames
complementares
comprobat6rios
da enfermidade e explicar
as razões que
impediram a realização
do exame histopato16gico
ou anátomo-patológico.
III - Para
efeito
desta
Resolu~ão
serão
considerados
depêndentes:
a) os inscritos
social
da União, dos estados
pessoas;

como tal nos institutos
de previdência
e dos municlpios,
abrangendo as seguintes

(vinte
trabalho;

21067

e um)
e um)

e um) anos ou

- equiparados
aos filhos:
enteado
(a),
o menor sob
e o menor sob tutela
judicial
que não possua
bens
o pr6prio sustento;

b) os admitidos
no regulamento
abrangendo as seguintes
pessoas:
- cônjuge ou companheiro (a);

do

Imposto

de

Renda

-

- filha ou enteada,
solteira,.
separada ou v~uva;
- filho ou enteado até vinte e um anos, ou maior de 21
e um) anos quando incapacitado
fisica
ou mentalmente
para o

contribuinte
21 (vinte
trabalho;

- o menor pobre
até 21 (vinte
e um) anos,
que o
ou eduque e do qual detenha a guarda judicial;
- o irmão, neto ou bisneto,
sem arrimo dos pais,
até
e um) anos, quando incapacitado
fisica
ou mentalmente para o
crie

- os pais, os avós ou bisavós;
- o incapaz (louco, surdo-mudo que não possa expressar
sua vontade e pródigo,
assim declarado
judicialmente);
- se cursando estabelecimento
de ensino superior,
os
filhos
ou enteados
ou irmãos,
ou netos,
ou bisnetos,
são admitido",
corno dependentes até completarem 24 (vinte e quatro)
anos de idade.
IV - A comprovação
da dependência
será
feita
med1ante
a
apresentação
dos seguintes
documentos:
- cônjuge - certidão
de casamento;
- companheiro
(a)anotaçlio
na
CTPS ou declaraçll.o
fornecida pela Previdência
Social atestando a condiçll.o de dependente;
- filho
(a) - certidll.o de nascimento;
- filho inválido
maior de 21 (vinte e um) anos - anotaç!o
na CTPS ou declaraçll.o da Previdência
Social que ateste
a condição de
dependente;
- equiparado
a filho
- cópia da certidão
judicial
de
guarda, tutela
ou curatela
e se enteado (a), certidão
de casamento do
titular
da conta vinculada
e certid!o
de nascimento do dependente que
comprove o vinculo de enteado (a);
- pais - anotação
na CTPS ou declaração
da Previdência
Social que ateste
a. condiç!o de dependente;
- irmll.o menor de 21 (vinte
e um) anos ou inválido
na CTPS ou declara'ção
da Previdência
Social
que ateste
a
de dependente;
. - pessoa designada menor de 21 (vinte e um) anos ou maior
de 60 (sessenta)
anos - anotação na CTPS ou declaração
da Previdência
Social que ateste
a condição de dependente;
- quanto aos dependentes
citados
na alinea
"b" do inciso
III, a comprovação de dependência pode ser feita
mediante apresentação
de c6pia da declaração
do Imposto de Renda do participante.
V - O saque a que se refere
esta
Resolução
poderá
ser
efetuado
a
qualquer
tempo,
independentemente
dos
periodos
estabelecidos
anualmente pelo Conselho Diretor.'
ALMtRIOCANÇADO
DE AMORIM
Coordenador
anotação
condição

RESOLUÇÃO
N9 2, DE 15 DE OUTUBRO
DE 1996
O CONSELHO
DIRETORDO FUNDODE PARTICIPAÇÃO
PIS-PASEP, no uso
das atribuições
que lhe confere o artigo
10 do Decreto n" 78.276,
de
17 de agosto de 1976, resolve:
I - autorizar
o pagamento
dos
rendimentos
(juros
e
Resul tado Liquido Adicional
- RLA) previsto
no § 2" do artigo
4" da
Lei Complementar n" 26, de 11 de setembro de 1975, observando-se
os
cronogramas constantes
do anexo I;
a partir
de 29.10.96,
das
II - autorizar
o processamento,
nas contas individuais
dos
solicitações
de saque de cotas creditadas
previstas
na
legislação
participantes,
atendidas
as
condições
especifica,
observado o seguinte:
a) o participante
que fizer
jus ao saque de cotas poderá
fazer a solicitação
a partir
de 22.10.96 em qualquer
agência do Banco
do Brasil
S/A, se vinculado
ao PASEP, ou da Caixa Econômica Federal,
se vinculado ao PIS;
fica
aberto
em
b) o cronograma para
o saque de cotas
de autorização
caráter'
permanente,
dependendo
a sua interrupção
especifica
deste Conselho.
ALMJl':RIO
CANÇADO
DE AMORIM
Coordenador

Cronograma de pagamentos
dos
Patrimônio do Servidor
Público
FINAL DE INSCRI
O e
1
2 e
3

ANEXOI
rendimentos
- PASEP

do Programa

de Formação

PER ODO
29.10.96 a 30.04.97
26.11.96 a 30.04.97

do

