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Nº 198, sexta-feira, 11 de outubro de 2013

Presidência da República

.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 422, de 10 de outubro de 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 294, de 2001 (no 6.405/02 na Câmara dos
Deputados), que "Regula a profissão de árbitro de futebol e dá outras
providências".
Ouvida, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo veto
ao seguinte dispositivo:

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
N o- 423, de 10 de outubro de 2013. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Altera a Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, para conceder porte de arma funcional aos
integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais".
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Exposição de Motivos
No 37, de 9 de outubro de 2013. Resolução no 7, de 9 de outubro de
2013, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Aprovo.
Em 10 de outubro de 2013.
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA
RESOLUÇÃO

Art. 3º

No

Estabelece diretriz para os contratos da Primeira Rodada de Licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o
regime de partilha de produção.

"Art 3o A habilitação e os requisitos necessários para o
exercício da profissão de árbitro de futebol serão definidos em
regulamento próprio."
Razões do veto
"Ao prever que regulamento disporá sobre habilitação e requisitos necessários para o exercício de profissão, o artigo viola
o disposto no art. 5o, inciso XIII da Constituição. A imposição de
restrições ao exercício profissional é cabível apenas por meio de
lei e quando houver risco de dano à sociedade, o que não ocorre
no exercício da atividade em questão."

7, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no art. 2o da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, no art. 9o, inciso IV, da Lei no12.351, de 22 de dezembro de
2010, e no art. 14, parágrafo único, do Regimento Interno do CNPE,
aprovado pela Resolução no7, de 10 de novembro de 2009, considerando que

3

ISSN 1677-7042

a Resolução CNPE no 4, de 22 de maio de 2013, autoriza a
realização da Primeira Rodada de Licitações de blocos exploratórios
de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção na área
do pré-sal;
a Resolução CNPE no 5, de 25 de junho de 2013, aprova os
parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção para a Primeira Rodada de Licitações de blocos exploratórios
de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção; e
a recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, nos
termos do item 9.2. do Acórdão no 2736/2013-TCU-Plenário, que
trata do acompanhamento da Primeira Rodada de Licitações de blocos
exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de
produção em áreas do pré-sal, resolve:
Art. 1o Estabelecer que no contrato, a ser celebrado pela
União, relativo à Primeira Rodada de Licitações sob o regime de
partilha de produção na área do pré-sal, nos termos do art. 9o, inciso
IV, da Lei no 12.351, de 2010, após o início da produção, caso os
gastos registrados como custo em óleo não sejam recuperados no
prazo de dois anos, a contar da data do seu reconhecimento como
crédito para o contratado, o limite de que trata o § 5o do art. 1o da
Resolução CNPE no 5, de 25 de junho de 2013, será aumentado, no
período seguinte, para até cinquenta por cento até que os respectivos
gastos sejam recuperados.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
EDISON LOBÃO

SECRETARIA DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES

m) na segunda capa da publicação, quando houver, devem constar as autoridades do
SPM/PR;

PORTARIA N o- 105, 10 DE OUTUBRO DE 2013

n) na Equipe Técnica, no fim da publicação, devem constar os nomes dos técnicos envolvidos
na produção dos resultados gerados a partir deste convênio ou acordo de cooperação técnica.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, nomeada pelo Decreto de 10 de fevereiro de
2012, publicado no Diário Oficial da União de 10 de fevereiro de 2012, Edição Especial, Seção 2 diante
da necessidade da formalização do Termo de Cooperação com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, conforme art. 1º, § 1º, inciso III do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e, art. 1º do
Decreto nº 6.428 de 14 de abril de 2008, visando a análise quantitativa dos processos da Ouvidoria da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, que consiste na realização de estudo quantitativo sobre os
processos da Ouvidoria da SPM/PR correspondente ao período de 2003 a julho de 2013; considerando
que o projeto e o Plano de Trabalho apresentado representam uma parceria modelo e de referência para
o País, resolve:
Art. 1º Determinar que seja efetivado o repasse orçamentário e financeiro à Fundação Universidade de Brasília na forma definida no Plano de Trabalho aprovado, parte integrante da presente
Portaria, independentemente de transcrição do Orçamento da SPM/PR, Unidade Orçamentária 200021,
no valor de R$ 38.546,57 ( trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete
centavos ), conforme consta no Processo nº 00036.001655/2012-30.
Parágrafo Único - Tais recursos são destinados a custear despesas de custeio, conforme detalhamento dos custos no projeto e no plano de trabalho.
Art. 2º Estabelecer as seguintes atribuições para o efetivo desempenho do Acordo:
I - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
a) designar servidores para executar esta cooperação;
b) supervisionar, coordenar, dirigir e/ou manter sob inteira responsabilidade, o pessoal qualificado
necessário à execução dos serviços;
c) executar direta e indiretamente, nos termos da legislação pertinente, os trabalhos necessários
à consecução do objeto de que trata este Termo de Cooperação, observando sempre critérios de
qualidade técnica, custos e prazos previstos, conforme Plano de Trabalho aprovado;
d) registrar em sua contabilidade analítica os atos e fatos administrativos de gestão dos recursos
alocados por este Termo de Cooperação;
e) manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, ficando à disposição dos órgãos de controle interno e externo pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação
da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão SPM, relativa ao exercício da concessão;
f) promover as licitações que forem necessárias para a aquisição de materiais ou insumos a
serem utilizados na execução do objeto avençado, de acordo com a legislação específica;
g) garantir a conclusão do objeto deste Termo de Cooperação no prazo assinalado;
h) permitir a SPM/PR o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;

II - DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES/PR
a) transferir os recursos orçamentários e financeiros para execução do objeto avençado, na
forma do Cronograma de Desembolso aprovado no Plano de Trabalho, observada a sua disponibilidade
financeira, sendo o repasse feito em parcela única, com o repasse de R$ 38.546,57 ( trinta e oito mil e
quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) no orçamento do exercício de 2013
conforme abaixo especificado:
Fonte de
Recursos
0100

Programa
de Trabalho

Plano
Interno

Elemento
Despesa
339018
339030

Valor Total

Valor
(R$)
38.400,00
146,57
38.546,57

Nota de Crédito
2013NC0000004
2013NC0000004

b) acompanhar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e prestar assistência técnica na execução do
objeto desta Portaria, diretamente ou através de seus órgãos e entidades;
c) analisar e aprovar os relatórios dos recursos repassados;
d) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução desta portaria; e
e) indicar técnico para acompanhamento e supervisão da execução dos recursos repassados por
meio desta Portaria, que emitirá parecer conclusivo a respeito da conclusão do objeto pactuado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA
PORTARIA N o- 106, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013
A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, nomeada pelo Decreto de 10 de fevereiro de
2012, publicado no Diário Oficial da União de 10 de fevereiro de 2012, Edição Especial, Seção 2 diante
da necessidade da formalização do Termo de Cooperação com a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO, conforme art. 1º, § 1º, inciso III do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e,
art. 1º do Decreto nº 6.428 de 14 de abril de 2008, visando iniciar a realização de estudos, eventos e
elaboração de publicação no tema Mulher e Ciência nos espaços de poder e decisão; considerando que
o projeto e o Plano de Trabalho apresentado representam uma parceria modelo e de referência para o
País, resolve:
Art. 1º Determinar que seja efetivado o repasse orçamentário e financeiro à Universidade
Federal Rural de Pernambuco na forma definida no Plano de Trabalho aprovado, parte integrante da
presente Portaria, independentemente de transcrição do Orçamento da SPM/PR, Unidade Orçamentária
200021, no valor de R$ 272.000,00 ( duzentos e setenta e dois mil reais ), conforme consta no Processo
nº 00036.000898/2013-31.

i) assumir todas as obrigações decorrentes de contratações necessárias à consecução do objeto;
j) manter a SPM/PR informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso
normal de execução deste Termo de Cooperação;
k) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste Termo de
Cooperação;

Parágrafo Único - Tais recursos são destinados a custear despesas de capital e custeio, conforme
detalhamento dos custos no projeto e no plano de trabalho.
Art. 2º Estabelecer as seguintes atribuições para o efetivo desempenho do Acordo:
I - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
a) designar servidores para executar esta cooperação;

l) os créditos do SPM/PR serão efetuados sob forma textual, nos elementos documentais da
publicação, como Apresentação, Introdução ou Quarta Capa e com a aplicação da(s) logomarca(s), de
modo alinhado na primeira capa com a logomarca da UNB;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013101100003

b) supervisionar, coordenar, dirigir e/ou manter sob inteira responsabilidade, o pessoal qualificado necessário à execução dos serviços;
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

