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Governo da República Federativa do Brasil: Regis Percy Arslanian;
Pelo Governo da República do Chile: Juan Eduardo Burgos San-
tander; Pelo Governo da República da Colômbia: María Clara Isaza
Merchán; Pelo Governo da República de Cuba: Carmen Zilia Pérez
Mazón; Pelo Governo da República do Equador: Emilio Rafael Iz-
quierdo Miño; Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos: Cassio
Luiselli Fernández; Pelo Governo da República do Paraguai: Ale-
jandro Hamed Franco; Pelo Governo da República do Peru: Jorge
Tello; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Gonzalo
Rodríguez Gigena; Pelo Governo da República Bolivariana da Ve-
nezuela: Julio Chirino Rodríguez; Pelo Governo da República do
Panamá: Diana A. Salazar F.

__________

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 2015

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Via 040 - Con-
cessionária da BR-040 S.A., os imóveis que
menciona, localizados nos Municípios de
Luziânia e Cristalina, Estado de Goiás.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, caput, alíneas "h" e "i", e art. 6º
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, caput,
inciso VIII, e art. 31, caput, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta do Processo ANTT
nº 50510.005934/2015-41,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, em favor da Via 040 - Conces-
sionária da BR-040 S.A., os imóveis situados às margens da Rodovia
Presidente Juscelino Kubitschek, BR-040/GO, localizados nos Mu-
nicípios de Luziânia e Cristalina, Estado de Goiás, necessários à
execução das obras de duplicação do trecho entre o km 040+500m e
o km 097+300m, cujas delimitações e coordenadas topográficas fo-
ram descritas na Deliberação nº 117/2015, da Diretoria da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário
Oficial da União de 16 de abril de 2015.

Art. 2º Fica a Via 040 - Concessionária da BR-040 S.A.
autorizada a promover, com recursos próprios, a desapropriação das
áreas de terrenos e benfeitorias de que trata o art. 1º.

Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imis-
são na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941.

Art. 3º A declaração de utilidade pública não exime a con-
cessionária da prévia obtenção dos licenciamentos e do cumprimento
das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da
administração pública, necessários à efetivação das obras e atividades
referidas no art. 1º.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º
da República.

MICHEL TEMER
Antônio Carlos Rodrigues

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 2015

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da MGO Rodo-
vias - Concessionária de Rodovias Minas
Gerais Goiás S.A., os imóveis que men-
ciona, localizados no Município de Delta,
Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, caput, alíneas "h" e "i", e art. 6º
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, caput,
inciso VIII, e art. 31, caput, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta do Processo ANTT
nº 50500.178910/2014-48,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, em favor da MGO Rodovias - Con-
cessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A., os imóveis si-
tuados às margens da Rodovia Chico Xavier, BR-050/MG, locali-
zados no Município de Delta, Estado de Minas Gerais, necessários à
execução das obras de implantação da praça de pedágio P06 no km
198+060m, cujas delimitações e coordenadas topográficas foram des-
critas na Deliberação nº 65/2015, da Diretoria da Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário Oficial da
União de 19 de fevereiro de 2015.

Art. 2º Fica a MGO Rodovias - Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A. autorizada a promover, com recursos pró-
prios, a desapropriação das áreas de terrenos e benfeitorias de que
trata o art. 1º.

Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imis-
são na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941.

Art. 3º A declaração de utilidade pública não exime a con-
cessionária da prévia obtenção dos licenciamentos e do cumprimento
das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da
administração pública, necessários à efetivação das obras e atividades
referidas no art. 1º.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º
da República.

MICHEL TEMER
Antônio Carlos Rodrigues

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 251, de 8 de julho de 2015. Encaminhamento do Congresso
Nacional do texto Revisto, em português, do Acordo de Comércio
Preferencial (ACP) entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e
a União Aduaneira da África Austral (SACU), integrada pela Re-
pública da África do Sul, República de Botsuana, Reino do Lesoto,
República da Namíbia e Reino da Suazilândia, assinado pelos sócios
do MERCOSUL na Costa do Sauípe, Bahia, em dezembro de 2008 e
pelos países africanos em Maseru, capital do Lesoto, em 3 de abril
passado.

No- 252, de 8 de julho de 2015.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 103, de 2014 (nº 7.578/10 na
Câmara dos Deputados), que "Dá nova redação ao art. 27 da Lei no

11.772, de 17 de setembro de 2008, que trata do patrocínio do Ins-
tituto Geiprev de Seguridade Social".

Ouvidos, o Ministério da Fazenda e do Planejamento, Or-
çamento e Gestão manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas se-
guintes razões:

"A medida atribuiria à VALEC - Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A., empresa estatal dependente, responsabilidade pelo
patrocínio de plano de benefícios dos assistidos do Instituto Gei-
prev de Seguridade Social, que nunca foram seus empregados.
Entretanto, tal responsabilidade deve persistir apenas em relação
aos empregados ativos, em decorrência da sua condição de su-
cessora trabalhista da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT, prevista no art. 26 da Lei no 11.772, de
2008. Por fim, para tratar a questão, o Governo estudará medida
mais adequada e compatível com o Sistema de Previdência Com-
p l e m e n t a r. "

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Exposição de Motivos

No 48, de 8 de julho de 2015. Autorizo. Em 8 de julho de 2015.

CASA CIVIL

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 1.098,
DE 8 DE JULHO DE 2015

Institui Grupo de Trabalho Interministerial
com a finalidade de propor regulamentação
para implementação da Política Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e
C a rg a s .

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA CASA CI-
VIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, DA JUSTIÇA IN-
TERINO, DOS TRANSPORTES, DAS CIDADES E DA FAZEN-
DA, no uso da atribuição que lhes confere o inciso I do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, resolvem:

Presidência da República
.

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho Interministerial
com a finalidade de elaborar proposta de regulamentação para im-
plementação da Política Nacional de Combate ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas, de que trata a Lei Complementar nº 121, de 9 de
fevereiro de 2006.

Parágrafo único. A proposta de regulamentação de que trata
o caput deverá prever:

I - medidas para sistematização de informações relativas a
furto e roubo de veículos e cargas, com vistas a constituir banco de
dados nacional no âmbito do Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP, de que trata
a Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012;

II - mecanismos para celebração de parcerias entre a União,
os Estados e o Distrito Federal, para o desenvolvimento de ações
conjuntas de combate ao furto e roubo de veículos e cargas;

III - espaços de articulação e controle no âmbito dos Centros
Integrados de Comando e Controle, coordenados pelo Ministério da
Justiça, e no âmbito do recadastramento do Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, de que trata a
Resolução nº 3.056, de 12 de março de 2009, da Agência Nacional de
Transportes Terrestres; e

IV - formas de acesso pelos órgãos de segurança pública e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil às câmeras, leitores de
Reconhecimento Óptico de Caracteres - OCR e outros equipamentos
semelhantes, instalados em praças de pedágios ou demais locais nas
rodovias, de modo a otimizar a repressão ao furto e roubo de veículos
e cargas e a fiscalização fazendária.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por represen-
tantes, titular e suplente, dos seguintes órgãos:

I - Ministério da Justiça;

II - Casa Civil da Presidência da República;

III - Ministério dos Transportes;

IV - Ministério das Cidades; e

V - Ministério da Fazenda.

§ 1º O Grupo de Trabalho Interministerial será coordenado
pelo Ministério da Justiça.

§ 2º Os representantes dos órgãos mencionados no caput
serão indicados por seus Ministros de Estado no prazo de cinco dias,
contado da data de publicação desta Portaria, e designados pelo Mi-
nistro de Estado da Justiça.

§ 3º O Grupo de Trabalho Interministerial poderá convidar
representantes de outros órgãos e entidades, públicas e privadas, e
especialistas em assuntos ligados ao tema, cuja participação seja con-
siderada necessária ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º O Grupo de Trabalho Interministerial terá o prazo de
trinta dias para finalizar suas atividades, contado da data de pu-
blicação desta Portaria, prorrogável por igual período.

Art. 4º A participação no Grupo de Trabalho Interministerial se-
rá considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE
O L I VA

MARIVALDO DE CASTRO
PEREIRA

ANTONIO CARLOS
RODRIGUES

GILBERTO KASSAB

JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 8 de julho de 2015

Entidade: AR CERTIFICADORA ITAJAI
CNPJ: 20.613.496/0001-86
Processo Nº: 00100.000143/2015-88

Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Federal
Especializada do ITI (fls. 08/11), RECEBO a solicitação de cre-
denciamento da Autoridade de Registro CERTIFICADORA ITAJAI,
operacionalmente vinculada à AC DIGITALSIGN, com fulcro no
item 2.2.3.1.2 do DOC ICP 03, versão 4.7, de 06 de junho de 2014.
Encaminhe-se o processo à Diretoria de Auditoria, Fiscalização e
Normalização.

Entidade: AR CERTIFICADORA ITAJAI
CNPJ: 20.613.496/0001-86
Processo Nº: 00100.000152/2015-79
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