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RESOLUÇÃO N 7, DE 11 DE ABRIL DE 2017

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Estabelece diretrizes para definição de Conteúdo Local em áreas unitizáveis e aprova as
exigências de Conteúdo Local para Rodadas
de Licitações de áreas para exploração e
produção de petróleo e gás natural a serem
conduzidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.

MENSAGEM
Nº 136, de 8 de maio de 2017. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.440, de 8 de maio de 2017.
Nº 137, de 8 de maio de 2017. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.441, de 8 de maio de 2017.
Nº 138, de 8 de maio de 2017. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.442, de 8 de maio de 2017.
Nº 139, de 8 de maio de 2017. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Acordo por Troca de Notas, entre a República
Federativa do Brasil e a República Italiana, sobre Reconhecimento
Recíproco em Matéria de Conversão de Carteiras de Habilitação,
assinado em Roma, em 2 de novembro de 2016.
Nº 140, de 8 de maio de 2017. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Convenção sobre Trabalho Marítimo - CTM, 2006,
aprovado durante a 94a Conferência Internacional do Trabalho, assinado em Genebra, em 7 de fevereiro de 2006.
Nº 141, de 8 de maio de 2017. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, assinado em Paris, em 3 de junho de 2015.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Exposição de Motivos
N o- 26, de 12 de abril de 2017. Resolução no 7, de 11 de abril de 2017,
do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Aprovo. Em 8
de maio de 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAENERGÉTICA - CNPE, no uso de suas atribuições, tendo
em vista o disposto no art. 2o, incisos I, IX e X, da Lei no 9.478, de
6 agosto de 1997, no art. 7o, inciso IV, e no art. 14, caput, do
Regimento Interno do CNPE, aprovado pela Resolução no 7, de 10 de
novembro de 2009, o que consta do Processo no 48380.000121/201715, e considerando
que compete ao Conselho Nacional de Política Energética CNPE propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas destinadas à promoção do aproveitamento racional dos recursos
energéticos;
o disposto na Resolução no 3, de 28 de novembro de 2016,
do Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao
Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de
Petróleo e Gás Natural - Pedefor, publicada no Diário Oficial da
União de 23 de janeiro de 2017;
o disposto na Resolução Pedefor no 1, de 28 de março de
2017, publicada no Diário Oficial da União de 7 de abril de 2017,
resolve:
Art. 1o Nas individualizações da produção, em situações onde as jazidas de petróleo e gás natural se estendam para áreas não
contratadas, as regras de Conteúdo Local aplicáveis a elas não poderão criar obrigações adicionais em relação às regras de Conteúdo
Local pertinentes à(s) área(s) sob contrato adjacente.
§ 1o O Conteúdo Local mínimo obrigatório a ser exigido em
cada área não contratada unitizável da Segunda Rodada de Licitações,
sob o Regime de Partilha de Produção na Área do Pré-Sal, deverá ser
igual às condições exigidas a esse título nos contratos das áreas
adjacentes, cujos percentuais globais são os seguintes:
I - para as áreas adjacentes a Carcará e Sapinhoá, o Conteúdo Local mínimo obrigatório global de trinta e cinco por cento na
Fase de Exploração e de trinta por cento na Etapa de Desenvolvimento da Produção;
II - para a área adjacente a Gato do Mato, o Conteúdo Local
mínimo obrigatório global de trinta e oito por cento na Fase de
Exploração e de sessenta por cento na Etapa de Desenvolvimento da
Produção; e
III - para a área adjacente a Tartaruga Verde, o Conteúdo
Local mínimo obrigatório global de cinquenta e cinco por cento na
Fase de Exploração e de sessenta e cinco por cento na Etapa de
Desenvolvimento da Produção.
§ 2o Para as áreas de Gato do Mato e Tartaruga Verde, em
vista do disposto no § 1o, devem ser respeitados ainda os percentuais
de Conteúdo Local contratados para os itens e subitens das tabelas de
compromisso e as demais condições constantes, a esse título, dos
contratos das áreas adjacentes.
Art. 2o Nas Licitações, sob Regime de Concessão, de Áreas
Terrestres contendo Acumulações Marginais de Petróleo e Gás Natural, o Conteúdo Local não será objeto de exigência contratual.
Parágrafo único. O disposto no caput passa a valer a partir
da Quarta Rodada de Licitações de Áreas com Acumulações Marginais de Petróleo e Gás Natural.
Art. 3o O Conteúdo Local mínimo obrigatório a ser exigido
em cada área da Terceira Rodada de Licitações sob o Regime de
Partilha de Produção, na Área do Pré-Sal, atenderá aos seguintes
critérios:
I - Fase de Exploração com mínimo obrigatório global de
dezoito por cento;
II - Etapa de Desenvolvimento da Produção: com o mínimo
de vinte e cinco por cento para Construção de Poço; de quarenta por
cento para o Sistema de Coleta e Escoamento; e de vinte e cinco por
cento para a Unidade Estacionária de Produção; e
III - Não aplicabilidade do mecanismo de isenção de cumprimento dos compromissos assumidos relativos aos percentuais mínimos de Conteúdo Local obrigatórios definidos nos incisos I e II.
Art. 4o O Conteúdo Local mínimo obrigatório, a ser exigido
na Décima Quarta Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural sob Regime de Concessão, atenderá aos seguintes critérios:
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I - os compromissos de Conteúdo Local serão definidos em
cláusulas específicas do Contrato e não serão adotados como critério
de julgamento das ofertas na Licitação;
II - para Blocos em Terra, os percentuais mínimos de Conteúdo Local obrigatório serão os seguintes:
a) Fase de Exploração com mínimo obrigatório global de
cinquenta por cento; e
b) Etapa de Desenvolvimento da Produção com mínimo obrigatório global de cinquenta por cento;
III - para Blocos em Mar, os percentuais mínimos de Conteúdo Local obrigatório serão os seguintes:
a) Fase de Exploração com mínimo obrigatório global de
dezoito por cento; e
b) Etapa de Desenvolvimento da Produção: de vinte e cinco
por cento para Construção de Poço; de quarenta por cento para o
Sistema de Coleta e Escoamento; e de vinte e cinco por cento para a
Unidade Estacionária de Produção;
IV - não aplicabilidade do mecanismo de isenção de cumprimento dos compromissos assumidos relativos aos percentuais mínimos de Conteúdo Local obrigatórios definidos nos incisos II e III.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO COELHO FILHO

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO N o- 13, DE 28 DE MARÇO DE 2017
O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA,
Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei nº 1.110, de 9 de julho de
1970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1984, por seu
Presidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19,
da Estrutura Regimental, aprovada pelo Decreto nº 8.955, de 11 de
janeiro de 2017, combinado com o art. 12, do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria/MDA/Nº 49, de 31 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 1 de fevereiro de 2017, tendo
em vista a decisão adotada em sua 672ª Reunião, realizada em 28 de
março de 2017, e
Considerando a recente orientação da Associação dos Notórios e Registradores - ANOREG aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal quanto à necessidade de alteração das procurações de concessão de poderes à Caixa Econômica Federal - CEF,
para administrar os imóveis funcionais desta Instituição;
Considerando a necessidade de adequar o instrumento procuratório emitido pelo INCRA à Caixa Econômica Federal - CEF,
com inclusão de poderes específicos de "cancelamento de ônus
reais/liberação de ônus reais, transferir, dar quitação";
Considerando que a desatualização das certidões impedem o
bom atendimento aos mutuários, inclusive sob risco de causar prejuízos aos mesmos;
Considerando o disposto no inciso VI, do art. 12, do Regimento Interno do INCRA, resolve:
Art. 1º Autorizar o senhor Presidente a outorgar, em caráter
excepcional, poderes à Caixa Econômica Federal - CEF, para viabilizar
a liberação de cláusulas de alienação e quitação dos imóveis vendidos
pela Autarquia e financiados pela CEF, atendendo aos padrões vigentes
da Associação dos Notórios e Registradores - ANOREG.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO GÓES SILVA
Presidente do Conselho

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS
RETIFICAÇÃO
Na Portaria Nº 008/2012, de 13 de março de 2012, publicada
no D.O.U. 54, de 19 de março de 2012, que criou o Projeto de
Desenvolvimento Sustentável- PDS AXINIM, Localizado no Município de BORBA e AUTAZES, onde se lê: "...11.073,2915 ha (onze
mil, setenta e três hectares e vinte e nove ares e quinze centiares"
leia-se "11.650,0495 (onze mil, seiscentos e cinquenta hectares e
quatro ares e noventa e cinco centiares) ".

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

