ISSN 1677-7042

Ano CXLVI N o- 150
Brasília - DF, sexta-feira, 7 de agosto de 2009

.

A, tipificando o ingresso de pessoa portando aparelho telefônico de
comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em
estabelecimento prisional.
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II - trabalhadores em educação portadores de diploma de
pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

Art. 2o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 349-A:

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

"Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou
facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel,
de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento
prisional.
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Atos do Poder Legislativo
LEI N o- 12.012, DE 6 DE AGOSTO DE 2009
Acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei acrescenta ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro, no Capítulo III, denominado Dos Crimes Contra a Administração da Justiça, o art. 349-

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;

Brasília, 6 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o
da República.

II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço;

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores,
em instituições de ensino e em outras atividades." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N o- 12.013, DE 6 DE AGOSTO DE 2009
Altera o art. 12 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, determinando às instituições de ensino obrigatoriedade no envio de informações escolares aos pais, conviventes ou não com seus filhos.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 12 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 12. ...................................................................................
...........................................................................................................
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus
filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência
e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
LEI N o- 12.014, DE 6 DE AGOSTO DE 2009
Altera o art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se
devem considerar profissionais da educação.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

Brasília, 6 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
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Atos do Poder Executivo
DECRETO N o- 6.925, DE 6 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a aplicação do art. 19 do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da
Convenção sobre Diversidade Biológica,
promulgado pelo Decreto nº 5.705, de 16 de
fevereiro de 2006, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei no 11.105, de 24 de março de
2005, e no Decreto no 5.705, de 16 de fevereiro de 2006, que promulga o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção
sobre Diversidade Biológica,
DECRETA:
Art. 1o Para os efeitos do art. 19 do Protocolo de Cartagena
sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica, ficam designados:
I - como Ponto Focal Nacional: o Ministério das Relações
Exteriores; e
II - como Autoridades Nacionais Competentes:
a) a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio;
b) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

"Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar
básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido
formados em cursos reconhecidos, são:

c) o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA;

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;

d) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; e

