Nº 59, terça-feira, 27 de março de 2018
Art. 31. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas detalharão, observados os
limites legais e regulamentares, as áreas de atuação privativas dos
técnicos industriais ou dos técnicos agrícolas, conforme o caso, e as
áreas de atuação compartilhadas com outras profissões
regulamentadas.
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LEI Nº 13.640, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro
de 2012, para regulamentar o transporte
remunerado
privado
individual
de
passageiros.

§ 1º Somente serão consideradas privativas de profissional
especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação
específica exponha a risco ou a dano material o meio ambiente ou a
segurança e a saúde do usuário do serviço.

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

§ 2º Na hipótese de as normas do Conselho Federal dos
Técnicos Industriais ou do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas
sobre área de atuação estarem em conflito com normas de outro
conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de
resolução conjunta de ambos os conselhos.

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana, para regulamentar o transporte remunerado privado
individual de passageiros, nos termos do inciso XIII do art. 5º e
do parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.

Art. 32. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia deverão, no prazo
de 90 (noventa) dias, contado da data de entrada em vigor desta Lei:
I - entregar o cadastro de profissionais de nível técnico
abrangidos pela Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, ao
Conselho Federal dos Técnicos Industriais e ao Conselho Federal de
Técnicos Agrícolas, conforme o caso;

Art. 2º O inciso X do art. 4º da Lei nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º ................................................................................
.....................................................................................................

II - depositar em conta bancária do Conselho Federal dos
Técnicos Industriais ou do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas
da circunscrição correspondente o montante de 90% (noventa por
cento) da anuidade pro rata tempore recebida dos técnicos a que se
refere esta Lei, em cada caso, proporcionalmente ao período restante
do ano da criação do respectivo conselho;

X - transporte remunerado privado individual de
passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros,
não aberto ao público, para a realização de viagens
individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente
por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras
plataformas de comunicação em rede.
.........................................................................................." (NR)

III - entregar cópia de todo o acervo técnico dos
profissionais abarcados nesta Lei.

Art. 3º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa
a vigorar acrescida dos seguintes arts. 11-A e 11-B:

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do
caput deste artigo, o ativo e o passivo do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia e dos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia permanecerão integralmente com eles.

"Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao
Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de
transporte remunerado privado individual de passageiros
previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus
territórios.

Art. 33. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas deverão escriturar
separadamente os dados e os numerários referentes a cada ente federativo
e retê-los até que o respectivo conselho regional seja instituído.
Parágrafo único. Por ocasião da instituição dos Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais e dos Conselhos Regionais dos
Técnicos Agrícolas, o respectivo conselho federal deverá repassar as
informações a que se refere o caput deste artigo e transferir os
recursos repassados pelo Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia e pelos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia, na forma estabelecida no inciso II do caput do art.
32.
Art. 34. A Confederação Nacional das Profissões Liberais
(CNPL), em articulação com as federações, os sindicatos e as
associações dos profissionais referidos nesta Lei, coordenará o
primeiro processo eleitoral para a criação dos conselhos federais,
devendo a eleição e a posse ocorrer no prazo máximo de 6 (seis)
meses, contado da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Realizada a eleição e instalado o Conselho
Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas, caberá ao respectivo conselho decidir em quais Estados
serão instalados conselhos regionais e em quais Estados serão
compartilhados conselho regional por insuficiência de inscritos.
Art. 35. A eleição dos primeiros conselheiros regionais será
organizada pela Diretoria Executiva de cada conselho regional,
observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único. A eleição de que trata o caput será
realizada no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de posse dos
membros da Diretoria Executiva e de instalação de cada conselho
regional.
Art. 36. Os regimentos internos dos conselhos federais e dos
conselhos regionais, constituídos na forma desta Lei, deverão ser
elaborados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de
posse de seus conselheiros.
Art. 37. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas terão prazo de 1 (um) ano,
após a entrada em vigor desta Lei, para elaborar o código de ética.

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do
serviço de transporte privado individual de passageiros, os
Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes
diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança
e a efetividade na prestação do serviço:
I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela
prestação do serviço;
II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais
a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);
III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos
termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991."
"Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei,
nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente
será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:
I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B
ou superior que contenha a informação de que exerce
atividade remunerada;
II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade
máxima e às características exigidas pela autoridade de
trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito
Federal;
III - emitir e manter o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV);
IV criminais.

apresentar

certidão

negativa

de

antecedentes

Parágrafo único. Aplicam-se as normas do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia aos técnicos industriais e aos técnicos
agrícolas enquanto os novos conselhos federais não dispuserem
diversamente.

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados
de transporte privado individual de passageiros sem o
cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na
regulamentação do poder público municipal e do Distrito
Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros."

Art. 38. Revoga-se o art. 84 da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 2018; 197o da Independência e
130o da República.

Brasília, 26 de março de 2018;
130o da República.
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Atos do Poder Executivo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 824, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Altera a Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de
2013, que dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação.
O 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 12.787, de 11 de janeiro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 38 ....................................................................................
..........................................................................................................
§ 3º Não se aplica o disposto no inciso III do caput caso o imóvel
esteja hipotecado às instituições financeiras oficiais que hajam
prestado assistência creditícia ao agricultor irrigante para
desenvolvimento de suas atividades em projeto público de irrigação.
§ 4º As instituições financeiras oficiais informarão ao Poder
Público sobre a hipoteca a que se refere o § 3º." (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 2018; 197º da Independência e 130º da
República
MICHEL TEMER
Helder Barbalho

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 151, de 26 de março de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.639, de 26 de março de 2018.
Nº 152, de 26 de março de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.640, de 26 de março de 2018.
Nº 153, de 26 de março de 2018. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da Medida Provisória nº 824, de 26 de março de
2018.

CASA CIVIL
COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Institui o Subcomitê Federal para
Interiorização dos Imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima.
O
COMITÊ
FEDERAL
DE
ASSISTÊNCIA
EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe confere a Medida
Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, e tendo em vista o
disposto no Decreto nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Subcomitê Federal para Interiorização
dos Imigrantes que se encontram no Estado de Roraima.
Art. 2º O Subcomitê Federal para Interiorização dos
Imigrantes que se encontram no Estado de Roraima será composto
por um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Justiça, que o coordenará;
II - Ministério do Trabalho;
III - Ministério do Desenvolvimento Social;
IV - Ministério da Saúde;
V - Ministério dos Direitos Humanos; e
VI - Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
§ 1º O Subcomitê Federal poderá convidar para participar de
suas reuniões representantes:
I - de outros órgãos do Governo federal;
II - dos Poderes Públicos;
III - dos entes federativos;
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