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III - (revogado).

Parágrafo único. O FGE também proverá recursos para co-
bertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro
de crédito à exportação contra riscos comerciais, com qualquer
prazo de financiamento:

I - (VETADO);

II - quando houver compartilhamento de risco com insti-
tuições financeiras e seguradoras, nas situações previstas no § 1o

do art. 1o da Lei no 6.704, de 26 de outubro de 1979, e a
cobertura da União na operação for inferior ao montante da parte
privada." (NR)

"Art. 5o Os recursos do FGE poderão ser utilizados, com
Seguro de Crédito à Exportação, para a cobertura de garantias de
cumprimento de obrigações contratuais prestadas por instituição
financeira, sob a forma de garantia de execução, garantia de
reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e
condições de oferta, em operações de exportação de:

I - bens e serviços de indústrias do setor de defesa;

II - produtos agrícolas ou seus derivados cujo produtor seja,
no momento da contratação com a instituição financeira, be-
neficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais;

III - produtos pecuários ou seus derivados cujo produtor seja,
no momento da contratação com a instituição financeira, be-
neficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais.

Parágrafo único. A cobertura de que tratam os incisos II e III
do caput abrange, se for o caso, a exportação realizada por
cooperativa ou pessoa jurídica exportadora da qual o produtor
faça parte." (NR)

"Art. 7o ....................................................................................
.........................................................................................................

§ 1o A Camex manterá atualizado, em sítio público e de fácil
acesso ao cidadão, arquivo contendo os limites referidos no in-
ciso II do caput.

§ 2o O Poder Executivo disponibilizará, conforme regula-
mento, em sítio público e de fácil acesso ao cidadão, o relatório
financeiro do FGE, no qual constarão, no mínimo, a taxa de
inadimplência dos créditos garantidos pelo Fundo e a composição
da carteira de ativos e passivos contingentes." (NR)

Art. 3o Os arts. 2o e 4o da Lei no 11.281, de 20 de fevereiro
de 2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2o A União cobrará judicial e extrajudicialmente os
créditos decorrentes de indenizações pagas, no âmbito do Seguro
de Crédito à Exportação (SCE) e do seguro de investimento no
exterior, com recursos do Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), bem como os créditos decorrentes de financiamentos não
pagos contratados com recursos do Programa de Financiamento
às Exportações (Proex) e do extinto Fundo de Financiamento à
Exportação (Finex), por intermédio:

I - de mandatário designado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, no caso de créditos decorrentes de indenizações pagas,
no âmbito do SCE e do seguro de investimento no exterior, com
recursos do FGE; e
..........................................................................................................

§ 5o A União estará dispensada da cobrança judicial de
créditos cuja recuperação seja considerada inviável, o que não
implicará remissão da dívida.

§ 6o Para os fins do disposto no § 5o, a recuperação do
crédito pela via judicial será considerada inviável quando for
verificado pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Minis-
tério da Fazenda que o custo dos procedimentos necessários à
cobrança é superior ao valor a ser recuperado.

§ 7o A União poderá conceder mandato a agências de crédito
à exportação estrangeiras, seguradoras, instituições financeiras e
organismos internacionais para efetuar a cobrança judicial e ex-
trajudicial dos créditos decorrentes de indenizações pagas, no
âmbito do SCE, com recursos do FGE, na hipótese de operações
com compartilhamento de risco com tais instituições.

§ 8o A União poderá receber mandato de agências de crédito
à exportação estrangeiras, seguradoras, instituições financeiras e
organismos internacionais para recuperar créditos dessas insti-
tuições no âmbito de operações que tenham sido objeto de com-
partilhamento de risco." (NR)

"Art. 4o ....................................................................................

I - para créditos decorrentes de indenizações pagas, no âm-
bito do SCE e do seguro de investimento no exterior, com re-
cursos do FGE, 30 (trinta) dias, contados do pagamento da res-
pectiva indenização; e
..............................................................................................." (NR)

Art. 4o Os arts. 27 e 56 da Lei no 12.712, de 30 de agosto de
2012, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 27. ..................................................................................
.........................................................................................................

§ 1o ..........................................................................................
..........................................................................................................

V - (VETADO).
..............................................................................................." (NR)

"Art. 56. É dispensável a licitação para contratação da ABGF
ou de suas controladas por pessoas jurídicas de direito público
interno, com vistas à realização de atividades relacionadas ao seu
objeto, devendo o preço praticado observar o disposto na le-
gislação vigente." (NR)

Art. 5o O art. 2o do Decreto-Lei no 857, de 11 de setembro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o ....................................................................................
.........................................................................................................

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de ga-
rantias relativos às operações de exportação de bens e serviços
vendidos a crédito para o exterior;
.........................................................................................................

VI - (VETADO);

VII - (VETADO).
.............................................................................................." (NR)

Art. 6o ( V E TA D O ) .

Art. 7o ( V E TA D O ) .

Art. 8o ( V E TA D O ) .

Art. 9o ( V E TA D O ) .

Art. 10. (VETADO).

Art. 11. (VETADO).

Art. 12. (VETADO).

Art. 13. (VETADO).

Art. 14. Revoga-se o inciso III do caput do art. 4o da Lei no

9.818, de 23 de agosto de 1999.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de maio de 2016; 195o da Independência e 128o

da República.

MICHEL TEMER

Henrique Meirelles

Dyogo Henrique de Oliveira

Fábio Medina Osório

Atos do Poder Executivo
.

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
- 729, DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, que dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos Municípios e ao Distrito Fe-
deral para ampliação da oferta da educação
infantil.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de 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 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da
União aos Municípios e ao Distrito Federal, desde que cumpridos
os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei, com a fi-
nalidade de prestar apoio financeiro suplementar à manutenção e
ao desenvolvimento da educação infantil para o atendimento em
creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cadastradas
no Censo Escolar da Educação Básica e que:

I - sejam de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Fa-
mília, na forma estabelecida pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004; e

II - sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada
- BPC, na forma estabelecida pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, desde que não se enquadrem na hipótese do inciso I.

§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput será
realizada com base na quantidade de matrículas de crianças de
zero a quarenta e oito meses, cadastradas pelos Municípios e pelo
Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que
tenham sido atendidos de forma não cumulativa os requisitos dos
incisos I e II do caput.

.........................................................................................................

§ 3º O valor referente à transferência de recursos de que trata
o caput será definido em ato do Ministro de Estado do De-
senvolvimento Social e Agrário.

..........................................................................................................

§ 5º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter,
no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que
trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anterior-
mente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês
anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser repassado
como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.

§ 6º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 5º os
recursos referentes ao apoio financeiro suplementar de que trata o
caput transferidos nos últimos doze meses.

Art. 4º-A. Farão jus ao apoio financeiro suplementar o Dis-
trito Federal e os Municípios que:

I - tenham ampliado o número de matrículas em creches das
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º; ou

II - tenham ampliado a cobertura de crianças beneficiárias do
BPC e de crianças de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família em creches, calculada como o total de matrículas de
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º sobre
o número de crianças de zero a quarenta e oito meses cujas fa-
mílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família e o número
de crianças beneficiárias do BPC, de maneira não cumulativa.
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