
Nº 25, terça-feira, 5 de fevereiro de 20134 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012013020500004

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

DECRETO No 7.900, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013

Promulga o Acordo para a Construção de
uma Segunda Ponte Internacional sobre o
Rio Jaguarão, nas proximidades das cidades
de Jaguarão e Rio Branco, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Oriental do Uruguai,
firmado em San Juan de Achorena, Colô-
nia, em 26 de fevereiro de 2007.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República Oriental do Uruguai celebraram, em San
Juan de Anchorena, Colônia, em 26 de fevereiro de 2007, um Acordo
para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional sobre o Rio
Jaguarão, nas proximidades das cidades de Jaguarão e Rio Branco;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo
por meio do Decreto Legislativo no 46, de 30 de março de 2009; e

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional
em 2 de abril de 2009, nos termos de seu Artigo VI;

D E C R E T A :

Art. 1o Fica promulgado o Acordo para a Construção de uma
Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades
das cidades de Jaguarão e Rio Branco, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai,
firmado em San Juan de Anchorena, Colônia, em 26 de fevereiro de
2007, anexo a este Decreto, que será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão do Acordo, assim como ajustes com-
plementares que, nos termos do art. 49, caput, inciso I, da Cons-
tituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota
Paulo Sérgio Oliveira Passos
Fenando Bezerra Coelho
José Elito Carvalho Siqueira

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO

URUGUAI PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SEGUNDA PONTE
INTERNACIONAL SOBRE O RIO JAGUARÃO, NAS

PROXIMIDADES DAS CIDADES DE JAGUARÃO E RIO BRANCO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Oriental do Uruguai
(doravante denominados "Partes")

De acordo com o disposto no Terceiro Memorando de En-
tendimento Relativo ao Tratado de Cooperação para o Aproveita-
mento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da La-
goa Mirim e ao Protocolo para o Aproveitamento dos Recursos Hí-
dricos do Trecho Limítrofe do Rio Jaguarão, assinado entre os dois
países em 16 de setembro de 1991; e

Reconhecendo, em razão dos estudos realizados no âmbito
da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da
Bacia da Lagoa Mirim (CLM), a necessidade de construção de uma
nova ponte rodoviária sobre o Rio Jaguarão, na fronteira entre os dois

países, nas proximidades das cidades de Jaguarão e Rio Branco, para
o tráfego internacional de passageiros e de carga,

Acordam:

ARTIGO I

1. As Partes se comprometem a dar prosseguimento, por
intermédio de suas respectivas autoridades competentes, às ações re-
ferentes à construção de uma segunda ponte internacional rodoviária
sobre o Rio Jaguarão, incluindo a infra-estrutura complementar ne-
cessária e seus acessos, situada nas proximidades das cidades de
Jaguarão, no Brasil, e de Rio Branco, no Uruguai.

2. Comprometem-se, igualmente, a examinar a possibilidade
de se estabelecer um sistema integrado de passo de fronteira, ficando
a atual Ponte Barão de Mauá reservada ao trânsito de veículos leves.

ARTIGO II

Para os fins mencionados no Artigo I do presente Acordo, as
Partes acordam que seguirá vigente a Comissão Mista Brasileiro-
Uruguaia, criada em 14 de abril de 2004, e integrada por cinco (5)
membros em cada delegação, com representantes dos Ministérios dos
Transportes (2) e das Relações Exteriores (1) de ambos os países, dos
Governos locais (1) e da CLM (1).

ARTIGO III

A Comissão Mista deverá ter em conta, nos seus trabalhos,
as disposições do Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos
Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim
(Tratado da Bacia da Lagoa Mirim), celebrado entre as Partes, em 7
de julho de 1977, bem como as decisões e acordos relativos ao
transporte internacional terrestre firmados por ambas as Partes.

ARTIGO IV

1. Será da competência da Comissão Mista:

a) rever o texto de seu Regulamento Interno, aprovado em 21 de
novembro de 2000, com vistas a adequá-lo aos termos do presente Acordo;

b) preparar a documentação necessária a fim de elaborar os
Termos de Referência relativos aos estudos técnicos, físicos, am-
bientais, econômicos, financeiros e legais do empreendimento, tendo-
se em conta a decisão de ambos os países de que a construção da
nova ponte, de suas obras complementares e de seus respectivos
acessos será executada sob o regime de obra pública.

c) validar o projeto básico e os editais de licitação referentes
à supervisão dos estudos e da construção da ponte, bem como ao
projeto executivo e à execução da obra.

2. A Comissão Mista terá plenos poderes para solicitar a
assistência técnica e toda a informação que considerar necessária para
o cumprimento de suas funções.

3. Cada Parte será responsável pelos gastos decorrentes da
sua representação na Comissão Mista.

ARTIGO V

1. Os custos relativos aos estudos, aos projetos, à construção
da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão serão compartilhados entre o
Brasil e o Uruguai.

2. Cada Parte ficará responsável pelas despesas referentes
aos respectivos acessos à ponte, bem como às desapropriações ne-
cessárias à implantação das obras em cada território nacional, se-
gundo as condições que vierem a ser acordadas internamente com os
seus governos locais.

ARTIGO VI

1. As Partes se notificarão sobre o cumprimento das res-
pectivas formalidades legais internas necessárias para a vigência do
presente Acordo, o qual entrará em vigor a partir da data de recepção
da segunda notificação.

2. Qualquer uma das Partes poderá, a qualquer tempo, de-
nunciar o presente Acordo, por via diplomática e com uma ante-
cedência de um ano.

ARTIGO VII

O presente Acordo substitui o "Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do
Uruguai para a Construção de uma Segunda Ponte sobre o Rio Ja-
guarão, nas Proximidades das Cidades de Jaguarão e Rio Branco, e
Recuperação da Atual Ponte Barão de Mauá", assinado em 21 de
novembro de 2000.

Feito em San Juan de Anchorena, Colônia, aos 26 dias do
mês de fevereiro de 2007, em dois exemplares originais, nos idiomas
português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:

____________________________
Celso Amorim

Ministro das Relações Exteriores

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
ORIENTAL DO URUGUAI:

___________________________
Don Reinaldo Gargano

Ministro de Relações Exteriores

DECRETO No- 7.901, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013

Institui a Coordenação Tripartite da Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas e o Comitê Nacional de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas - CONATRAP.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Cons-
tituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica instituída a Coordenação Tripartite da Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, para coordenar a
gestão estratégica e integrada da Política Nacional de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas, aprovada pelo Decreto no 5.948, de 26 de
outubro de 2006, e dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas.

Parágrafo único. A Coordenação Tripartite da Política Na-
cional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas será integrada pelos
seguintes órgãos:

I - Ministério da Justiça;

II - Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República; e

III - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Art. 2o São atribuições da Coordenação Tripartite da Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas:

I - analisar e decidir sobre aspectos relacionados à coor-
denação das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito
da administração pública federal;

b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

CÓDIGO DAS-
UNITÁRIO

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR TOTAL
DAS 101.6 5,59 1 5,59 1 5,59
DAS 101.5 4,50 4 18,00 4 18,00
DAS 101.4 3,43 15 51,45 16 54,88
DAS 101.3 1,97 31 61,07 39 76,83
DAS 101.1 1,00 42 42,00 42 42,00

DAS 102.3 1,97 6 11 , 8 2 1 1,97
DAS 102.2 1,27 4 5,08 5 6,35

TO TA L 103 195,01 108 205,62

ANEXO III

REMANEJAMENTO DE CARGOS

CÓDIGO DAS-
UNITÁRIO

DO CNPq P/ A SEGEP/MP (a) DA SEGEP/MP P/ O CNPq (b)

QTDE. VA L O R
TO TA L

QTDE. VA L O R
TO TA L

DAS 101.4 3,43 - - 1 3,43

DAS 101.3 1,97 - - 8 15,76

DAS 102.3 1,97 5 9,85 - -

DAS 102.2 1,27 - - 1 1,27

TO TA L 5 9,85 10 20,46

SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) 5 10,61

Frederico
Typewriter
REVOGADO
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II - conduzir a construção dos planos nacionais de enfren-
tamento ao tráfico de pessoas e coordenar os trabalhos dos res-
pectivos grupos interministeriais de monitoramento e avaliação;

III - mobilizar redes de atores e parceiros envolvidos no
enfrentamento ao tráfico de pessoas;

IV - articular ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas
com Estados, Distrito Federal e Municípios e com as organizações
privadas, internacionais e da sociedade civil;

V - elaborar relatórios para instâncias nacionais e internacionais
e disseminar informações sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas; e

VI - subsidiar os trabalhos do Comitê Nacional de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas, propondo temas para debates.

Art. 3o Ato conjunto dos Ministros de Estado com repre-
sentação na Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas disporá sobre o II Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - II PNETP, para o período de
2013 a 2016, e instituirá grupo interministerial para seu monito-
ramento e avaliação.

§ 1o O II PNETP terá os seguintes objetivos:

I - ampliar e aperfeiçoar a atuação de instâncias e órgãos
envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na prevenção e
repressão do crime, na responsabilização dos autores, na atenção às
vítimas e na proteção de seus direitos;

II - fomentar e fortalecer a cooperação entre órgãos públicos,
organizações da sociedade civil e organismos internacionais no Brasil
e no exterior envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas;

III - reduzir as situações de vulnerabilidade ao tráfico de pes-
soas, consideradas as identidades e especificidades dos grupos sociais;

IV - capacitar profissionais, instituições e organizações en-
volvidas com o enfrentamento ao tráfico de pessoas;

V - produzir e disseminar informações sobre o tráfico de
pessoas e as ações para seu enfrentamento; e

VI - sensibilizar e mobilizar a sociedade para prevenir a
ocorrência, os riscos e os impactos do tráfico de pessoas.

§ 2o O II PNETP deverá ser implementado por meio de
ações articuladas nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, e
em colaboração com organizações da sociedade civil e organismos
internacionais.

§ 3o Os Ministérios responsáveis por ações desenvolvidas no
âmbito do II PNETP deverão ser consultados sobre seu conteúdo
previamente à assinatura do ato conjunto de que trata o caput.

Art. 4o Fica instituído o Comitê Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas - CONATRAP, para articular a atuação dos órgãos e
entidades públicas e privadas no enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Art. 5o São atribuições do CONATRAP:

I - propor estratégias para gestão e implementação de ações
da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, apro-
vada pelo Decreto no 5.948, de 2006;

II - propor o desenvolvimento de estudos e ações sobre o
enfrentamento ao tráfico de pessoas;

III - acompanhar a implementação dos planos nacionais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas;

IV - articular suas atividades àquelas dos Conselhos Nacio-
nais de políticas públicas que tenham interface com o enfrentamento ao
tráfico de pessoas, para promover a intersetorialidade das políticas;

V - articular e apoiar tecnicamente os comitês estaduais,
distrital e municipais de enfrentamento ao tráfico de pessoas na de-
finição de diretrizes comuns de atuação, na regulamentação e no
cumprimento de suas atribuições;

VI - elaborar relatórios de suas atividades; e

VII - elaborar e aprovar seu regimento interno.

Art. 6o O CONATRAP será integrado por:

I - quatro representantes do Ministério da Justiça;

II - um representante da Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República;

III - um representante da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República; e

IV - um representante do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.

§ 1o Será assegurada, na composição da CONATRAP, a
participação de:

I - sete representantes de organizações da sociedade civil ou
especialistas em enfrentamento ao tráfico de pessoas;

II - um representante de cada um dos seguintes colegiados:

a) Conselho Nacional de Assistência Social;

b) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

c) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;

d) Comissão Nacional Para a Erradicação do Trabalho Escravo;

e) Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial;

f) Conselho Nacional de Imigração;

g) Conselho Nacional de Saúde;

h) Conselho Nacional de Segurança Pública;

i) Conselho Nacional de Turismo; e

j) Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção
dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;

III - um representante a ser indicado pelos Núcleos Estaduais
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e pelos Postos Avançados de
Atendimento Humanizado ao Migrante formalmente constituídos; e

IV - um representante a ser indicado pelos comitês estaduais
e do Distrito Federal de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

§ 2o O CONATRAP será presidido pelo Secretário Nacional
de Justiça do Ministério da Justiça ou por pessoa por ele designada.

§ 3o Os representantes titulares referidos nos incisos I, II, III
e IV do caput e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos
órgãos que representam e designados por ato do Ministro de Estado
da Justiça.

§ 4o Os representantes titulares referidos nos incisos I, II, III
e IV do §1o e seus suplentes serão designados por ato do Ministro de
Estado da Justiça, após indicação pelas entidades, conselhos, núcleos,
postos ou comitês.

§ 5o A designação dos representantes titulares referidos nos
incisos II, III e IV do § 1o e seus suplentes deverá atender à proporção
de cinquenta por cento de representantes governamentais e cinquenta
por cento de representantes da sociedade civil, observada a paridade
da composição do CONATRAP, na forma do regimento interno.

§ 6o O mandato dos integrantes do CONATRAP referidos
nos incisos I, II, III e IV do § 1o será de dois anos, admitida apenas
uma recondução, por igual período.

§ 7o Poderão ser convidados a participar das reuniões do
CONATRAP especialistas e representantes de outros órgãos ou en-
tidades públicas e privadas, com atribuições relacionadas ao enfren-
tamento ao tráfico de pessoas.

Art. 7o A participação nos colegiados instituídos por este
Decreto será considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada.

Art. 8o O Ministério da Justiça prestará suporte técnico e
administrativo para a execução dos trabalhos e o funcionamento dos
colegiados instituídos por este Decreto.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogados os arts. 2o a 9o do Decreto no

5.948, de 26 de outubro de 2006.

Brasília, 4 de fevereiro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Eleonora Menicucci de Oliveira
Maria do Rosário Nunes

DECRETO No 7.902, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013

Promulga o Tratado sobre Extradição entre
o Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República do Suriname,
firmado em Paramaribo, em 21 de dezem-
bro de 2004.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que a República Federativa do Brasil e a Re-
pública do Suriname firmaram, em Paramaribo, em 21 de dezembro
de 2004, um Tratado sobre Extradição;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido Tra-
tado por meio do Decreto Legislativo no 655, de 1o de setembro de 2010;

Considerando que o referido Tratado sobre Extradição entra
em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico
externo, em 2 de fevereiro de 2011, nos termos de seu Artigo 25;

D E C R E T A :

Art. 1o Fica promulgado o Tratado sobre Extradição entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Suriname, firmado em Paramaribo, em 21 de dezembro de 2004,
anexo a este Decreto.

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão do Tratado e complementares que,
nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Antonio de Aguiar Patriota

TRATADO SOBRE EXTRADIÇÃO ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO

DA REPÚBLICA DO SURINAME

O Governo da República Federativa do Brasil

e

O Governo da República do Suriname,
doravante denominados como "Partes",

DESEJANDO tornar mais efetivos os esforços envidados
pelas Partes no combate ao crime;

OBSERVANDO os princípios do respeito pela soberania e
não-ingerência nos assuntos internos de cada uma das Partes, assim
como as normas do Direito Internacional; e

CONSCIENTES da necessidade de empreenderem a mais
ampla cooperação para a extradição de criminosos foragidos da jus-
tiça no exterior,

CONCLUEM o presente Tratado nos termos que se seguem:

CAPÍTULO I
Da Obrigação de Extraditar

ARTIGO 1

As Partes obrigam-se reciprocamente à entrega, de acordo
com as condições estabelecidas no presente Tratado, e de conformidade
com as normas internas de cada uma delas, dos indivíduos que res-
pondam a processo crime ou tenham sido condenados pelas autori-
dades legais de uma das Partes e se encontram no território da outra,
para execução de uma pena que consista em privação de liberdade.

CAPÍTULO II
Admissibilidade

ARTIGO 2

1. Para que se proceda a extradição, é necessário que:

a) a Parte requerente tenha jurisdição para julgar sobre os
fatos nos quais se fundamenta o pedido de extradição, cometidos ou
não em seu território;

b) as leis de ambas as Partes imponham penas mínimas
privativas de liberdade de um ano, independentemente das circuns-
tâncias modificativas e da denominação do crime;

c) a parte da pena ainda não cumprida seja igual ou superior
a um ano, no caso de extradição para execução de sentença.

2. Quando o pedido de extradição referir-se a mais de um
crime, e alguns deles não cumprirem com os requisitos do parágrafo
1 deste Artigo, a extradição poderá ser concedida parcialmente se ao
menos um dos crimes preencher as referidas exigências.

3. Autorizam igualmente a extradição os fatos previstos em
acordos multilaterais, devidamente ratificados pelas Partes envolvidas
no pedido.

4. A extradição será concedida nos termos deste Tratado e da
legislação interna da Parte requerida pelos crimes relacionados à
evasão fiscal e infrações penais fiscais contra a Fazenda Pública.




