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RESOLUÇÃO SENAC 876/2008
Institui o Programa Senac de Gratuidade – PSG.

O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, no exercício de suas atribuições regulamentares e regimentais, reunido
ordinariamente aos 14 de novembro de 2008, em Brasília,
CONSIDERANDO que o Regulamento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac, aprovado pelo Decreto 61.843, de 05 de dezembro
de 1967, teve alguns dispositivos alterados e acrescentados pelo Decreto 6.633, de 05 de
novembro de 2008,
CONSIDERANDO que o Parágrafo único do Artigo 32 do Regulamento
do Senac prevê o comprometimento de dois terços da Receita de Contribuição
Compulsória Líquida da Entidade com cursos gratuitos de Formação Inicial e
Continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
CONSIDERANDO o disposto nas alíneas i), j), 1) e m) do Artigo 32 do
Regulamento do Senac,
CONSIDERANDO que, conforme o disposto na alínea i) do Artigo 26 do
Regulamento do Senac, caberá aos Departamentos Regionais - DRs executar a oferta de
gratuidade prevista na alínea m) do Artigo 3 ,
CONSIDERANDO que, conforme o disposto na alínea aa) do Artigo 14
do Regulamento do Senac, cabe ao Conselho Nacional estabelecer os critérios para a
implementação da oferta de gratuidade, com etapas de planejamento, execução e
controle que garantam a qualidade da educação profissional oferecida pelo Senac,
CONSIDERANDO o deliberado em plenário,
RESOLVE:
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Art. 1° - Instituir o Programa Senac de Gratuidade - PSG, garantindo a
oferta de vagas gratuitas a cidadãos de baixa renda, na condição de alunos matriculados
ou egressos da educação básica, e a trabalhadores, empregados ou desempregados,
priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas condições: aluno e trabalhador,
observado o disposto nas alíneas i), j), 1) e m) do Artigo 3 2 do Regulamento do Senac.
1 2 - As vagas gratuitas serão oferecidas nas seguintes modalidades:
Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
§ 2 2 - Os cursos nas modalidades de Formação Inicial e Continuada e de

Educação Técnica de Nível Médio serão organizados por eixos tecnológicos, compondo
itinerários formativos.
§ 32 - Os cursos de Formação Inicial e Continuada terão carga horária
mínima de 160 horas.
§ 42 - Os cursos de Aperfeiçoamento poderão ter duração inferior a 160
horas. Neste caso, o requisito para ingresso será a comprovação da Formação Inicial ou
avaliação e reconhecimento de competências para aproveitamento em prosseguimento
de estudos.
§ 52 - A oferta de cursos no PSG terá como referência o Catálogo
Nacional de Cursos do Senac.
Art. 22 - Caberá à Administração Nacional - AN e às Administrações
Regionais - ARs atender ao disposto no parágrafo único do Art. 3 2 do Regulamento do
Senac, comprometendo 66,67% de suas receitas de contribuições compulsórias líquidas,
obedecendo a seguinte tabela de gradualidade:
Exercício

%
Mínimo

2009
2010

20%
25%

2011
2012

35%
45%
55%

2013
2014

66,67%
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§ 1°- - Entende-se como receita de contribuição compulsória liquida da
AN: 20% da arrecadação compulsória bruta, deduzida a contribuição à CNC (Art. 32, §
1° do Regulamento do Senac) e a comissão devida ao órgão arrecadador (Art. 31, § 1°
do Regulamento do Senac).
§ 22 - Entende-se como receita de contribuição compulsória líquida das
ARs: 80% da arrecadação compulsória bruta, deduzida a contribuição às Federações
(Art. 33 do Regulamento do Senac) e a comissão devida ao órgão arrecadador (Art. 31,
Caput do Regulamento do Senac).
§ 32 - No montante anual da receita de contribuição compulsória líquida
do Senac, aplicado pela AN e pelas ARs no PSG, a que se refere o parágrafo único do
Art. 32 do Regulamento do Senac, serão computados os recursos necessários ao custeio
direto e indireto, à gestão e aos investimentos.
§ 42 - As subvenções previstas nas alíneas a) e b) do Art. 32 do
Regulamento do Senac integram o montante de recursos destinados pela AN ao custeio
da oferta de vagas gratuitas, nos termos do parágrafo único do Art. 3° do Regulamento
do Senac, devendo ser aplicadas pelas ARs destinatárias, de acordo com a seguinte
tabela de gradualidade:
Exercício
2009
2010
2011
2012
2013
2014

% Mínimo
30%
37%
53%
67%
83%
100%

Art. 3° - As ARs deverão apresentar à AN o Plano de Aplicação Anual
do PSG com as ações a serem executadas com os recursos disponibilizados, nos prazos
abaixo:
a) até 31 de agosto, para a reformulação do plano em curso;
b) até 31 de outubro, para o plano do exercício seguinte.

-

4

senac

No

Art. 42 - O Departamento Nacional avaliará o Plano de Aplicação e
orientará as ARs, visando assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta
Resolução e a adequação às prioridades estratégicas institucionais.
Art. 52 - A execução das ações de gratuidade será relatada ao DN,
quadrimestralmente, pelo envio dos dados da produção, que deverão ser encaminhados
até o último dia da primeira quinzena do mês seguinte ao encerramento do quadrimestre.
Art. 6° - A inadimplência na entrega do Plano de Aplicação Anual do
PSG ou dos relatórios do PSG, na forma prevista, respectivamente, nos Artigos 32 e 52
desta Resolução, acarretará a suspensão da remessa dos recursos até que a AR
regularize a pendência.
Art. 7° - Os mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de regras
de desempenho das ações de gratuidade, bem como os instrumentos necessários à sua
implementação estão fixados no documento Diretrizes do PSG (anexo a esta
Resolução).
Art. 82 - Excepcionalmente, fica prorrogado para o dia 20.02.2009, o
prazo previsto no Artigo 32, alínea b), para apresentação, pelas ARs, do Plano de
Aplicação Anual do PSG de 2009.
Art. 92 -Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Sala das Sessões,,(' de novembro de 2008.

O OLIVEIRA SANTOS
Presidente
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Art. 10. (VETADO)

Disciplina o direito a alimentos gravidicos
e a forma como ele será exercido e dá outras providências.

Art. 11. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados
por esta Lei as disposições das Leis n” 5.478, de 25 de julho de 1968,
e 5.869, de I1 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1° Esta Lei disciplina o direito de alimentos da mulher
gestante e a forma como será exercido.
Art. 2° Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os
valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de
gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e
psicológica, exames complementares, intemaçfes, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a
juizo do médico, além de outras que o juiz considere pe rtinentes.
Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai,
considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela
mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.

Brasilia, 5 de novembro de 2008; 187° da Independência e
120u da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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Atos do Poder Executivo
DECRETO N' 6.632. DE 5 DE :NOA I SOBRO DE 21108
Altera e acresce dispositivos ao Regulamento do Serv iço Social do Comércio SESC, aprovado pelo Decreto n°61.836, de
5 de dezembro de 1967.

Art. 3° (VETADO)
Art. 4a (VETADO)
Art. 5° (VETADO)
Art. 6° Convencido da existência de indícios da paternidade.
ojuiz fixará alimentos gravidicos que perdurarão até o nascimento da
criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades
da parte ré.
Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos
gravidicos ficam convertidos em pensão alimenticia em favor do
menor até que uma das partes solicite a sua revisão.
Art. 7° 0 réu será citado para apresentar resposta em 5
(cinco) dias.
Art. 8° (VETADO)
Art. 9° (VETADO)

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRENSA NACIONAL

^]•^

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o an. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no Decreto-Lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946,
DECRETA:
Art. 1° O Regulamento do Serviço Social do Comércio SESC, aprovado pelo Decreto n° 61.836, de 5 de dezembro de 1967,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° .....................................................................................
..........................................................................................................
Parágrafo único. Na consecução dos objetivos previstos na
alínea "I", será aplicado um terço da Receita de Contribuição
Compulsória Liquida do SESC em educação básica e continuada
ou ações educativas relacionadas com os demais programas, sendo que cinqüenta por cento desse total fará pane da oferta de
gratuidade destinada aos comerciários e seus dependentes e aos
estudantes da educação básica de baixa renda." (NR)
"Art. 14

u) aprovar as normas da oferta de gratuidade e as regras para
a sua observáncia.
..............................................................................................." (NR)
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"Art. 17............................................
..........................................................................................................
u) elaborar as normas da oferta de gratuidade, a serem aprovadas pelo Conselho Nacional, e baixar as normas gerais para a
sua aplicação, levando em consideração os indicadores de qualidade, inserção de comerciários de baixa renda e seus dependentes e de alunos ou egressos da escola pública, e eficiência
operacional, entre outros, observado o disposto na aliena "a" do
art. 3°." (NR)
"Art. 26

i) apresentar, anualmente, por intermédio de programa de
trabalho, a sua oferta de gratuidade, consoante o disposto no
parágrafo único do art. 3°, observando as normas especificas
expedidas pelo Conselho Nacional." (NR)
"Art. 31. As contribuições compulsórias, outorgadas em lei,
em favor do SESC, serão creditadas às Administrações Regionais, na proporção de oitenta por cento sobre os montantes arrecadados nas bases territoriais respectivas, deduzidas de dois por
cento para custeio das despesas de arrecadação.
§ I° Caberá à AN vinte por cento das referidas contribuições,
deduzido o restante das despesas de arrecadação.
§ 2° Para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 3°,
entende -se como Receita de Contribuição Compulsória Liquida
do SESC a Arrecadação Compulsória Brota, deduzida a contribuição à CNC, prevista no § 1° do art. 32, às Federações de
que traia o capul do art 33 e a remuneração devida ao órgão
arrecadador." (NR)
"Art. 32 ....................................................................................
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§ 3° Caberá à AN atender ao disposto no parágrafo único do
art. 3a, comprometendo até um terço de sua Receita de Contribuição Compulsória Liquida.
§ 4° A Receita de Contribuição Compulsória Liquida da AN
será de vinte por cento da Arrecadação Compulsória Broto, deduzida a contribuição à CNC, prevista no § 1° do art. 32, e a
comissão devida ao órgão arrecadador de que trata o caput do
an. 31.
§ 5° As subvenções previstas nas aliaras "a" e "b" do § 2° do
art. 32 integram o montante de recursos destinados pela AN ao
custeio, nos termos do parágrafo único do art. 3°, conforme
critérios fixados pelo CN." (NR)
"Art. 33 ....................................................................................
§ 1° Caberá às AA.RR. atender ao disposto no parágrafo
único do art 3°, comprometendo até um terço de suas Receitas de
Contribuições Compulsórias Liquidas, conforme critérios fixados
pelo CN.
§ 2° A Receita de Contribuições Compulsórias Liquida das
AA.RR. será de oitenta por cento da Arrecadação Compulsória
Bruta, deduzida a contribuição às Federações de que trata o ceput
do an. 33 e a comissão devida ao órgão arrecadador." (NR)
An. 2u O Regulamento do Serviço Social do Comércio SESC, aprovado pelo Decreto n° 61.836, de 1967, passa a vigorar
acrescido dos seguintes artigos:
"Art. 33-A. No montante anual da Receita de Contribuição
Compulsória Liquida do SESC aplicado pela AN e pelas AA.RR
na oferta de gratuidade a que se refere o parágrafo único do art.
3°, serão computados os recursos necessários ao custeio direto e
indireto, à gestão e aos investimentos." (NR)
"Art. 51. Para consecução dos objetivos constantes do parágrafo único do art. 3°, deverá ser obedecida a seguinte gradualidade:
- ano de 2009: dez por cento;
II - no ano de 2010: quinze por cento;
Ill - no ano de 2011: vinte por cento;
IV - no ano de 2012: vinte e cinco por cento;
V - no ano de 2013: trinta por cento; e
Vi - no ano de 2014: trinta e três inteiros e trinta e três
centésimos por cento.
Parágrafo único. Dos percentuais de que trata este artigo, a
metade será destinada a oferta de gratuidade." (NR)
"Art. 52. 0 percentual de recursos destinado às AA.RR. para
oferta de gratuidade, previsto no § I° do art. 33, deverá ser
alcançado em 2014, iniciando-se em 2009, conforme gradua
ser fixada pelo CN." (NR)
-lidae
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 2008; 187° da Independência e
120° da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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DE( Rf, IO N" 6.633, DF: 5 DI: IVOVESIBRO Dli 20110
Altera e acresce dispositivos ao Regulamenta do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, aprovado pelo Decreto n°61.843, de 5 de dezembro de 1967.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto do Decreto-Lei n° 8.621, de 10 de janeiro de 1946,
DECRETAS
Art. 1° 0 Regulamento do Serviço de Aprendizagem Comercial - SENAC, aprovado pelo Decreto n° 61.843, de 5 de dezembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° .................

i) oferecer formação inicial, com mínimo de cento e sessenta
horas, em programa de gmmìdade;
j) reconhecer e certificar a experiência profissional como
formaçoo inicial de trabalhadores, iaarrida nos itinerários formativos co ondição para a realização de cursos iniciais de
menor duração;c

N° 216, quinta-feira, 6 de novembro dc 2008
I) utilizar a metodologia dos itinerários formativos como
principio da educação continuada para a oferta de cursos de
formação inicial e continuada de trabalhadores e de educação
profissional técnica de nível médio;
m) garantir oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, forinação inicial e continuada e em educação profissional técnica de
nivel médio, a pessoas de baixa renda, na condição de alunos
matriculados ou egressos da educação básica, e a trabalhadores,
empregados ou desempregados, tenda prioridade no atendimento
aqueles que satisfizerem as condições de aluno e de trabalhador,
observado o disposto nas alíneas "i ", "j" e "I".
Parágrafo único. O SENAC deverá comprometer dois terços
de sua Receita de Contribuição Compulsória Liquida para atender
ao disposto na alinea "m"." (NR)
"Ar. 14 ....................................................................................
a) aprovar as normas para a oferta de vagas gratuitas e as
regras para observáncia do disposto no parágrafo único do art. 3 0;
....................................................R)
"An. 17.......... _ ........................................................................
..........................................................................................................
c) realizar estudos, pesquisas e experiências por meio de unidades operacionais, para fundamentação das atividades do SENAC;
..........................................................................................................
u) definir mecanismos de acompanhamento, avaliação e de
desempenho da oferta de gratuidade, observando os indicadores
de qualidade, inserção de egressos, adequação dos perfis dos
egressos, matriculas gratuitas, atendimento à demanda atual e
futura do setor do comércio de bens, serviços e turismo, receita
de contribuição destinado à gratuidade, eficiência operacional e
sustentabilidade, entre outros, observado o disposto na alínea "e"
do art. 3°." (NR)
iGTiitL:
i) executar a oferta de gratuidade, prevista na alínea 'a do
art. 3°, segundo as determinações estabelecidas pelo Conselho
Nacional do SENAC." (NR)
„ Art. 30 ....................................................................................
§ 10 A titulo de remuneração pelas despesas da arrecadação
de que trata o Caput, o órgão arrecadador deduzirá do montante
arrecadado:
a) três e meio por cento nos recolhimentos por via administmtiva;
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§ 50 As subvenções previstas nas alíneas "a" e "b" do § 2°
integram o montante de recursos destinados pela AN ao custeio
da oferta de vagas gratuitas, nos termos do parágrafo único do
art. 3°, conforme critérios fixados pelo CN." (NR)
„ Art. 3 3 ....................................................................................
§ I "Caberá às AA.RR. atender ao disposto no parágrafo único
do art. 3 0, comprometendo até sessenta e seis inteiros e sessenta e
sete centésimos por cento de suas Receitas de Contribuições Compulsórias Liquidas, conforme critérios fixados pelo CN.
§ 2° A Receita de Contribuição Compulsória Liquida das
AA.RR. será de oitenta por cento da Arrecadação Compulsória
Bruta, deduzida a contribuição às Federações de que trata Caput
do art. 33 e a comissão devida ao órgão arrecadador de que trata
o Capaz do art. 31." (NR)
Art. 2° O Regulamento do Serviço de Aprendizagem Comercial - SENAC, aprovado pelo Decreto na 61.843, de 1967, passa
a vigorar acrescido dos seguintes artigos:
"Art. 33-A. No montante anual da Receita de Contribuição
Compulsória Liquida do SENAC, aplicado pela AN e pelas
AA.RR. em programa de gratuidade, a que se refere o parágrafo
único do art. 3°, serão computados os recursos necessários ao
custeio direto e indireto, à gestão e aos investimentos." (NR)
"Art. 51. 0 percentual de recursos destinados à oferta de
gratuidade, previsto no parágrafo único do art. 3 a, deverá ser
alcançado, em 2014, obedecida a seguinte gradualidade:
I - no ano de 2009: vinte por cento;
11 - no ano de 2010: vinte e cinco por cento;
111 - no ano de 2011: trinta e cinco por cento;
IV - no ano de 2012: quarenta e cinco por cento;
V - no ano de 2013: cinqüenta e cinco por cento; e
VI - no ano de 2014: sessenta e seis inteiros e sessenta e sete
centésimos por cento." (NR)
"Art. 52. 0 percentual de recursos destinado às AA.RR. para
oferta de gratuidade, previsto no § 5a do art. 32, deverá ser
alcançado em 2014, iniciando -se em 2009, conforme gradua
ser fixada pelo CN." (NR)
-lidae
Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasilia, 5 de novembro de 2008; 187° da Independência e
120° da República.

..........................................................................................................
§ 2° Ao SENAC é assegurado o direito de promover, junto
ao órgão arrecadador, a verificação das cobranças das contribuições que lhes são devidas, podendo, para esse fim, além de
outros meios de natureza direta ou indireta, credenciar propostos
ou mandatários." (NR)
"Art. 31. As contribuições compulsórias, outorgadas em lei,
em favor do SENAC, serão creditadas às Administrações Regionais, na proporção de oitenta por cento sobre os montantes
arrecadados nas bases territoriais respectivas, deduzidas de dois
por cento para custeio das despesas de arrecadação.
§ 1° Caberá à AN vinte por cento das referidas contribuições,
deduzido o restante das despesas de arrecadação previstas na
alínea "a" do § I° do art. 30.
§ 20 Para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 3 0,
entende-se como Receita de Contribuição Compulsória Liquida
do SENAC a Arrecadação Compulsória Bruta, deduzida a contribuição à CNC, de que trata o § 1° do art. 32, às Federações de
que traia o Caput do an. 33 e a remuneração devida ao órgão
arrecadador prevista na alínea "a" do § 1° do art. 30." (NR)
"Art. 32

§ 20

b) até quinze por cento, a titulo de subvenção extraordinária,
às AA.RR. para incremento da qualidade das ações de educação
profissional.
§ 3a Caberá à AN atender ao disposto no parágrafo único do
an. 3 0 , comprometendo até sessenta e seis inteirasesenneora e
sete centésimos por cento de sua Receita de Contribuição Compulsória Liquida.

seçSD 1

§ 4° A Receita de Contribuição Compulsória Liquida da AN
será de vinte por cento da Arrecadação Compulsória Bruta, deduzida a contribuição à CNC, de que trata o § 1° do art. 32, e a
comissão devida ao órgão arrecadador, de que trata o capuz do
art. 31.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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DECRETO N" 6.634, DF_ 5 DE. NOVEMBRO DE 21108
Dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas
de Processamento de Exportação - CZPE, de
que trata o art. 3° da Lei n° 11.508, de 20 de
julho de 2007, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2007,
DECRETA:
Art. I a O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação - CZPE, regido pela Lei n° 11.508, de 20 de julho de
2007, órgão da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, será integrado:
- pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, que o presidirá;
Il - pelos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, da Integração Nacional e do Meio Ambiente; e
III - pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

ISSN 1677-7042

3

§ 40 O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior fornecerá o apoio administrativo e técnico necessário ao
funcionamento da Secretaria-Executiva do CZPE.
§ 5a O CZPE reunir-se-á, ordinariamente, na forma definida
em seu regimento interno, e extraordinariamente, por solicitação de
qualquer de seus metnbros.
§ 6° O CZPE deliberará mediante resoluções, firmadas por
seu Presidente e publicadas no Diário Oficial da União.
§ 7° As decisões do CZPE serão tomadas pelo voto da
maioria simples de seus membros, cabendo ao seu Presidente o voto
de qualidade.
An. 2° Compete ao CZPE:
- analisar as propostas de criação de Zonas de Processamento de Export ação - ZPE e submeté-las à decisão do Presidente
da República, acompanhadas de parecer conclusivo;
11 - analisar e aprovar os projetos industriais, inclusive os de
expansão da planta inicialmente instalada;
III - traçar a orientação superior da politico das ZPE;
IV - autorizar a instalação de empresas em ZPE;
V - aprovar a relação de produtos a serem fabricados na
ZPE, de acordo com a sua classificação na Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM;
VI - fixar, em até vinte anos, o prazo de vigência do regime
de que trata a Lei n° 11.508, de 2007, para empresa autorizada a
operar em ZPE;
VII - definir critérios para classificação de investimento de
grande vulto, para os fins do inciso VIII;
VIII - prorrogar, por igual período, o prazo de que trata o
inciso VI, nos casos de investimento de grande volto que exijam
longos prazos de amortização;
IX - estabelecer os procedimentos relativos à apresentação
das propostas de criação de ZPE e dos projetos industriais;
X - definir as atribuições e responsabilidades da administração de cada ZPE;
XI - estabelecer requisitos a serem observados pelas empresas na apresentação de projetos industriais;
XII - aprovar os parãmetros básicos para a avaliação técnica
de projetos industriais;
XIII - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
XIV - estabelecer mecanismos de monitoramento do impacto, na indústria nacional, da aplicação do regime de ZPE;
XV - na hipótese de constatação de impacto negativo à
indústria nacional relacionado à venda para o mercado interno de
produto industrializado em ZPE, propor ao Presidente da República:
a) a elevação do percentual de receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, de que trata o ceput do art. 18 da Lei n°
11.508, de 2007; ou
b) a vedação de venda para o mercado interno de produto
industrializado em ZPE, enquanto persistir o impacto negativo à indústria nacional; e
XVI - autorizar, excepcionalmente, a revenda no mercado
interno das matérias - primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem adquiridos no mercado interno ou importados por empresas instaladas em ZPE, conforme disposto no § 7a do art. I8 da
Lei n° 11.508, de 2007.
§ I° O regimento interno disporá sobre o funcionamento do
CZPE, bem como sobre o detalhamento de suas competências e as de
suas unidades.
§ 2° A solicitação de instalação de empresa em ZPE será
feita mediante apresentação de projeto, na farma estabelecida pelo
CZPE.
§ 3° A apreciação dos projetos de instalação de empresas em
ZPE será realizada de acordo com a ordem de protocolo no CZPE.
§ 4° A empresa poderá solicitar alteração dos produtos a
serem fabricados, na forma estabelecida pelo CZPE.
Art. 3° Compete ao Presidente do CZPE:
- convocar as reuniões do Conselho;

§ 1° Em suas faltas e impedimentos, o Ministro de Estado do
ásubstituido na
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ser
presidência do CZPE pelo Ministro de Estado da Fazenda.

II - submeter à decisão do Presidente da República as propostas de criação de ZPE analisadas pelo Conselho, acompanhadas de
parecer conclusivo; e

§ 2° Cada membro do Conselho indicará representante para
substitui-lo em suas ausências ou impedimentos.

11I - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo
CZPE, na forma do regimento interno.

§ 3° O CZPE disporá de urna Secretaria - Executiva, dirigida
por Secretário- Executivo, indicado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.

li 1° O Presidente do CZPE poderá praticar os atos previstos
no art. 2°, ad referendum do Conselho, com exceção dos atos relativos aos incisos 1, 111 e XIII do art. 2°.

