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compromisso de compra e venda de fraçáo ideal do loteamento, prova esta que deverá ser feita
mediante apresentação do contrato fimiado com o empreendedor do loteamento ou suposto
proprietário, além da comprovação de que efetivamente pagou, ou está pagando, pelo terreno,
através do cópias dos respectivos cheques e extratos bancários, ou comprovaçao de que tenha pago
o terreno com algum bem que estava em sua esfera patrimonial.
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§ 3° Quando o detentor da fração ideal no tiver quitado seu terreno, deverá
comprovar, nos termos do parágrafo anterior, que iniciou o pagamento do mesmo anteriormente a
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Art. 80 (VETADO)
Art. 90 O Poder Executivo do Distrito Federal realizará o rezonearnento da APA,
indicando em cada zona as atividades que poderão ser implantadas, bem como as respectivas
restrições e proibições.
Parágrafo único - O rezoneamento será submetido à aprovaçáo da amara
Legislativa do Distrito Federal.
Art. 10- (VETADO)

Atos do Poder Legislativo

Art. 11 - O Poder Executivo do Distrito Federal designará o Conselho Supervisar da
APA da Bacia do Rio Sio Bartolomeu, no prazo de noventa dias contados da publicaçio desta Lei.
Art. 12- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaglo.
Art. 13 - (VETADO)
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LEI N° 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1996.

Brasflia, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108° da República—

Dispõe sobre a administração da Área de
ProteçAo Ambiental (APA) da Bacia do Rio
SIo Bartolomeu, localizada no Distrito
Federal, e dá outras providências.

Lei:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

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

LEI DP 9.263 , DE 12 DE JANEIRO DE 1996.
Regula o § 7' do art. 226 da Constituição
Federal, que tinta do planejamento familiar,
estabelece penalidades e dg outras
providencias.

Art. 1° Fica o Poder Executivo do Distrito Federal responsável pela administração e
fiscalização da Área de Proteção Ambiental - APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo
Decreto n° 88.940, de 7 de novembro de 1983.
Art. 20 (VETADO)
Art. 3° As áreas públicas ocupadas localinthis nos limites da APA da Bacia do Rio
São Bartolomeu, que sofreram processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pdblica,
poderio ser, no todo ou em parte, vendidas individualmente, dispensados os procedimentos
exigidos pela Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 10 - A possibilidade de renda a que se refere o caput só se aplica às áreas
passíveis de se transformarem em urbanas, e depois de atendidas as exigências da Lei n° 6.766, de
19 de dezembro de 1979.
§ 2° Poderá adquirir a propriedade dos lotes, nos termos do caput deste artigo,

aquele que comprovar, perante a Companhia Imobiliária de Brasflá - Terracap, ter firmado

Lei:

O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
CAPtTULO I
DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

nesta Lei.

Art. 100 planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto

Art. 2° Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de
ações de regulaçáo da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
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Art. 14. Cabe à instancia gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o seu nível
de compettncia e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que
realizam ações e pesquisas na área do planejamento familiar.

Parágrafo único - É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para
qualquer tipo de controle demográfico.
Art. 3 O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à
mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.

Parágrafo único. (VETADO)

Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os

CAPITULO n

seus níveis, na prestação das ações previstas no eaput, obrigam-se a garantir, em dada a sua rede

de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção
integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras:

DOS CRIMES E DAS PENALIDADES

. I - a assistência à concepção e contracepção;
Art. 15. (VETADO)

II - o atendimento pré-natal;

Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitãria as esterilizações
cirúrgicas que realizar.

DI - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;
IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis;

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do
câncer de pênis.

Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica.
Pena - reclusão, de um a dois anos.

Art. 4° O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela
garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a
regulação da fecundidade.

'Parágrafo único - Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se
como genocídio, aplicando-se o disposto na Lei n°2.889, de 1° de outubro de 1956.
Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim.

Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos
humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de
atendimento à saúde reprodutiva.
Art. 5° - É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no
que couber, às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos
informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento
familiar.
Art. 6° As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições públicas
e privadas, filantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das normas dç funcionamento e
mecanismos de fiscalização estabelecidos pelas instâncias gestoras do Sistema Unico de Saúde.
Parágrafo único - Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as
normas gerais de planejamento familiar.
Art. 7° - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento fgmiliar, desde que autorizada, fiscalizada e
controlada pelo órgão de direção nacional do Sistema Unico de Saúde.
Art. 8° A realização de experiências com seres humanos no campo da regulação da
fecundidade somente será perrnjtida se previamente autorizada, fiscalizada e controlada pela
direção nacional do Sistema Unico de Saúde e atendidos os critérios estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde.
Art. 9° Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos
os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem
em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.
Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput s6 poderá ocorrer mediante
avaliação e acompanhamento clinico e com informação sobre os seus riscos, vantagens,
desvantagens e eficácia.

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições que permitam a
prática de qualquer dos atos ilícitos previstos nesta Lei o disposto no caput e nos §§ 10 e 2° do art.
29 do Decreto-lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 20. As instituições a que se refere o artigo anterio- r sofrerão as seguintes
sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores ou aos partícipes:
1 - se particular a instituição:

a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reincidente, suspensão das

atividades ou descredenciamento, sem direito a qualquer indenização ou cobertura de gastos ou
investimentos efetuados;
b) proibição de estabeleper contratos oarconvênios com entidades públicas e de se
beneficiar de créditos oriundos de instituições goveriianientais ou daquelas em que o Estado é
•
acionista;
II - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do
ilfcito, dos gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados, sem prejuízo de outras
penalidades.
Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam
obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de esterilização não autorizada na
forma desta Lei, observados, nesse caso, o disposto nos arts. 159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo
único do Código Civil, combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal.
CAPÍTULO m

Art. 10. (VETADO)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

MI. 11. (VETADO)
Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da
esterilização cirúrgica.
Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez
para quaisquer fins.
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Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. O Poder Executivb regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
contar da data de sua.publicação.

Art. 30 Revoga-se o Decreto n° 1.342, de 23 de dezembro de 1994.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1 2 de j aneiro de 1996; 175° da Independência e 108° da República.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175 0 da Independência e 1080 da República.

Benedito Onofre Bezerra Leonel

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
A dib Jatene

DECRETO N9 1.789, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o Intercâmbio de
Remessas Postais Internacionais,
disciplina seu controle aduaneiro e
dá outras providências.

Atos do Poder Executivo

O PRESIDENTE DA REPftLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Cónstituição,

DECRETA:

DECRETO PC 1.787 , DE 12 DE JANEIRO DE 1996.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Dispõe sobre a utilização de gás natural para fins
automotivos, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe. confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizada a utilização de gás natural em veículos automotores e motores
estacionários, nas regiões onde o referido combustível for disponível, obedecidas as normas e os
procedimentos aplicáveis ao comércio deste combustível, estabelecidos em portaria do Ministro de
Estado de Minas e Energia.
§ 1° Os veículos automotores e motores estacionários deverão estar registrados e
licenciados na forma da legislação vigente e possuir características apropriadas para receber; armazenar
e consumir o Gás Natural Veicular - GNV.
§ 2° Entende-se por características apropriadas o atendimento das exigências técnicas, de
segurança e ambientais, editadas pelo Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA.
Art. 2° A atividade de Revendedor Varejista de Gás Natural Veicular poderá ser exercida
por firmas comerciais, em conformidade com as normas especificas baixadas pelo Ministério de Minas e
Energia.

Art. 1 0 O intercâmbio de remessas postais internacionais e seu
controle aduaneiro obedecerão à disciplina estabelecida neste Decreto.
Art. ?° Para fins deste Decreto, considera-se:
I - Administração Postal ou Administração Postal Brasileira, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;
II - Alfândega ou Aduana, a repartição da Secretaria da Receita
Federal encarregada de exigir o cumprimento da legislação de comércio
exterior;
III - Correio Permutante, a unidade postal onde as remessas são
recebidas ou enviadas diretamente do ou para o exterior;
IV - Unidade Executante, a unidade postal autorizada a recebet
remessas destinadas ao exterior ou a entregar remessas aos
destinatários;
V - mala ou mala postal, os recipientes em que são
transportadas as remessas;
VI - remessa, a remessa postal internacional que pode ser
objeto de correspondência, mala M, encomenda ou remessa expressa;

VII - objeto de correspondência, as cartas, os cartões postais,
os impressos, os cecogramas e as pequenas encomendas ("petit paquet");

§ 1° A atividade de revenda no varejo do produto de que trata este Decreto será exercida
em estabelecimento denominado Posto Revendedor de Gás Natural Veicular - PR/GNV.
§ 2° É facultado, na área ocupada pelo Posto Revendedor de Gás Natural Veicular, o
desempenho da atividade de Revendedor Varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo e
álcool combustível, bem como de outras atividades comerciais e de prestação de serviços, na forma da
legislação em vigor.
Art. 3° A atividade de revenda em varejo de Gás Natural Veicular é considerada de
utilidade pública e caracteriza-se pela aquisição do produto da Distribuidora e sua comercialização.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasa, 12 de j an eir o

VIII - mala M, a mala especial contendo exclusivamente
impressos, de um mesmo remetente para um mesmo destinatário.
IX - encomenda, a encomenda postal internacional ("cone
postal");
X - remessa expressa, a que é transportada pela ECT, com
prioridade superior às demais, constituída de documentos ou
mercadorias urgentes;
XI - remessa com valor declarado, a remessa postada com uma
indicação de valor para fins de indenização, pela Administração
Postal;

de 1996; 175° da Independência e 108° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

XII - etiqueta C 1, a etiqueta verde modelo C 1 instituída
pelo Regulamento de Execução da Convenção Postal Universal;
XIII - autoridade aduaneira, o Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional da Secretaria da Receita Federal;

DECRETO N° 1 .788 , DE 12 DE JANEIRO DE 1996.

XIV - despacho aduaneiro, o procedimento fiscal mediante o
qual se processa o desembaraço aduaneiro das remessas.

Altera o art. 1° das Instruções Gerais para a
Representação do Brasil na Junta Interamericana de
Defesa, aprovadas pelo Decreto n° 76.062, de 31 de
julho de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° O art. 1° das Instruções Gerais para a Representação do Brasil na Junta
Interamericana de Defesa, aprovadas pelo Decreto n° 76.062, de 31 de julho de 1975, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
"Art. 1° A Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa (RBJID), com
sede em Washington - DC, EUA, é composta por militares e civis brasileiros nomeados para os
seguintes cargos:

Art. 32 A remessa pertence ao remetente enquanto não for
entregue a quem de direito, salvo se houver sido apreendida por
aplicação de norma legal.
Art. 42 o remetente pode dar uma das seguintes instruções,
para o caso de não entrega de encomenda:

I - envio do aviso de não entrega ao remetente ou a uma
terceira pessoa residente no pais de destino;
II - devolução à origem, imediatamente ou ao término de
determinado prazo, não superior ao de guarda;
III - entrega a um outro destinatário, ainda que mediante
reexpedição;
IV - reexpedição, a fim de ser entregue ao destinatário
primitivo;
V - tratamento da remessa como abandonada.

V - destinado a Capitão-de-Fragata, Capitão-de-Corveta ou equivalente, do Quadro de
Intendência:
Assessor para Assuntos Administrativos da RBJ1D.
17

Art. 52 Apenas o remetente pode solicitar a devolução da
remessa ou modificar-lhe o endereço, salvo quando, para ser
entregue, a remessa necessitar ser reexpedida por solicitação do
destinatário ou por conveniência operacional.

