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primário estabelecida para o exercício de 2016, para as seguintes

finalidades:

I - suplementação de subtítulo, exceto os relativos às pro-

gramações de que trata o inciso IV deste artigo, até o limite de 30%

(trinta por cento) do respectivo valor, constante desta Lei, mediante

geração adicional de recursos, anulação de dotações orçamentárias da

mesma empresa ou aporte de recursos da empresa controladora;

II - atendimento de despesas relativas a ações em execução

no exercício de 2016, mediante a utilização, em favor da corres-

pondente empresa e da respectiva programação, de saldo de recursos

do Tesouro Nacional repassados em exercícios anteriores ou inscritos

em restos a pagar no âmbito dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade

Social;

III - realização das correspondentes alterações no Orçamento

de Investimento, decorrentes da abertura de créditos suplementares ou

especiais aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

IV - suplementação das programações contempladas no PAC,

classificadas com os identificadores de resultado primário "3" ou "5",

mediante geração adicional de recursos ou anulação de dotações or-

çamentárias desse Programa com os respectivos identificadores cons-

tantes do Orçamento de que trata este Capítulo, no âmbito da mesma

empresa.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica

condicionada à publicação, até 15 de dezembro de 2016, do ato de

abertura do crédito suplementar.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES

DE CRÉDITO E EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA
AGRÁRIA

Art. 8o Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1o, inciso
I, da LRF, ficam autorizadas a contratação das operações de crédito
incluídas nesta Lei e a emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional para o atendimento das despesas previstas nesta Lei
com essa receita, sem prejuízo do que estabelece o art. 52, inciso V,
da Constituição, no que se refere às operações de crédito externas.

Art. 9o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir até
27.623.774 (vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, se-
tecentos e setenta e quatro) Títulos da Dívida Agrária para atender ao
programa de reforma agrária no exercício de 2016, nos termos do § 4o

do art. 184 da Constituição, vedada a emissão com prazos decorridos
ou inferiores a 2 (dois) anos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Integram esta Lei os seguintes Anexos, incluindo os
mencionados nos arts. 2o, 3o, 5o e 6o desta Lei:

I - receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, por categoria econômica, discriminadas segundo a origem dos
recursos;

II - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, por órgão orçamentário;

III - discriminação das fontes de financiamento do Orça-
mento de Investimento;

IV - distribuição da despesa fixada no Orçamento de In-
vestimento, por órgão orçamentário;

V - autorizações específicas de que trata o art. 169, § 1o,
inciso II, da Constituição, relativas a despesas com pessoal e encargos
sociais;

VI - relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com
indícios de irregularidades graves, informada pelo Tribunal de Contas
da União;

VII - quadros orçamentários consolidados;

VIII - discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;

IX - discriminação da legislação da receita e da despesa dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

X - programa de trabalho das unidades orçamentárias e de-
talhamento dos créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social; e

XI - programa de trabalho das unidades orçamentárias e de-
talhamento dos créditos orçamentários do Orçamento de Investimento.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de janeiro de 2016; 195o da Independência e
128o da República.

DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Valdir Moysés Simão

(*) Esta Lei e seus Anexos serão publicados em Suplemento à pre-
sente edição.
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Presidência da República
.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 22, de 14 de janeiro de 2016. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 14 de janeiro de 2016

Entidade: AR CERTMIDIA, vinculada às AC SERPRO RFB e AC
SERPRO ACF
Processo no: 00100.000016/2003-45 e 00100.000306/2005-51

Acolhem-se as Notas n°s 056/2016/APG/PFE-ITI/PGF/AGU
(pg. 4214) e 058/2016/APG/PFE-ITI/PGF/AGU (pg. 807) que opinam
pelo deferimento do pedido de abertura de nova Instalação Técnica da
AR CERTMIDIA, vinculada à AC SERPRO RFB e AC SERPRO
ACF, localizada na Avenida Afonso Pena, n° 578, Sala 901, Centro,
Belo Horizonte - MG, para as Políticas de Certificados credenciadas.
Em vista disso, e consoante com o disposto no item 3.2.1.2, do DOC-
ICP-03, defere-se o credenciamento.

Entidade: AR DIGISEC, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA
Processo no: 00100.000020/2014-66

Acolhe-se a Nota n° 041/2016/APG/PFE-ITI/PGF/AGU
(pg.204) que opina pelo deferimento do pedido de abertura de nova
Instalação Técnica da AR DIGISEC, vinculada à AC SOLUTI MÚL-
TIPLA, localizada na Avenida Pio XII, n° 563, Quadra 97, Lotes 1/2,
Vila Aurora Oeste, Goiânia/GO, para as Políticas de Certificados
credenciadas. Em vista disso, e consoante com o disposto no item
3.2.1.2, do DOC-ICP-03, defere-se o credenciamento.

Entidade: AR MAXXDATA, vinculada à AC SERPRO RFB e AC
SERPRO ACF
Processo no: 00100.000016/2003-45 e 00100.000306/2005-51

Acolhem-se as Notas nºs 055/2016/APG/PFE-ITI/PGF/AGU
(pg. 4212) e 059/2016/APG/PFE-ITI/PGF/AGU (pg. 809), que opi-
nam pelo deferimento do pedido de descredenciamento da AR
MAXXDATA, vinculada à AC SERPRO RFB e SERPRO ACF, lo-
calizada na Avenida Amazonas n° 491, 8° andar, Sala 801, Edifício
Dantes, Centro, Belo Horizonte - MG.

Entidade: AR SOLUTI, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA
Processos nos: 00100.000020/2014-66

Acolhe-se a Nota no 052/2016/APG/PFE-ITI/PGF/AGU, (pg.

207), que opina pelo deferimento do pedido de alteração de endereço

da Instalação Técnica da AR SOLUTI, vinculada à AC SOLUTI

MÚLTIPLA, listado abaixo, para as Políticas de Certificados cre-

denciadas.

Endereço da Instalação Técnica
Anterior: Rua 260, n° 1680, Quadra 09, Lote 85, Sala 203, Setor
Leste Universitário, Goiânia/GO
Novo: Rua 260, n° 280, Lote 02/09, Quadra 85, Sala 203, Setor
Leste Universitário, Goiânia/GO

RENATO DA SILVEIRA MARTINI

SECRETARIA DE PORTOS

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

A Q U AV I Á R I O S

A C Ó R D Ã O - 1 2 3 - 2 0 1 5 - A N TA Q

Processo: 50300.001628/2013-49.

Parte: SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Ementa:

Trata o presente Acórdão do exame de recurso administrativo

interposto pela empresa Subsea 7 do Brasil Serviços Ltda., CNPJ nº

04.954.351/001-92, em face de decisão exarada pela Superintendência

de Outorgas - SOG que, por meio de seu Ofício nº 54/2014, de 26 de

setembro de 2014, comunicou à recorrente sua inabilitação para pros-

seguimento no âmbito do procedimento de que trata o Instrumento

Convocatório de Anúncio Público n° 48/2013, publicado no Diário

Oficial da União - DOU de 10 de dezembro de 2013.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na con-
formidade do voto objeto da Ata da 395a Reunião Ordinária da
Diretoria Colegiada, realizada em 3 de dezembro de 2015, acordam
os Diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AN-
TAQ, por: I) conhecer do recurso interposto pela empresa Subsea 7
do Brasil Serviços Ltda., eis que regular e tempestivo, para, no
mérito, dar-lhe provimento, declarando-a habilitada a prosseguir no
procedimento de que trata o Instrumento Convocatório de Anúncio
Público n° 48/2013, visando à obtenção de outorga de autorização
para construção e exploração de instalação portuária de uso privado,
na região geográfica do Município de Niterói/RJ; II) determinar à
Superintendência de Outorgas - SOG, desta Agência, que a partir da
presente deliberação, dê prosseguimento às medidas decorrentes, nos
termos do disposto na legislação de regência; III) conceder auto-
rização, em caráter especial e de emergência, à Subsea 7 do Brasil
Serviços Ltda., (...), pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação da presente deliberação, para realizar as operações de: a)
Atracação e desatracação de balsas, com propulsão própria ou através
de rebocadores, com dimensões de até 70m x 25m, para movimen-
tação de bobinas de cabos do porto do Rio de Janeiro para a Base de
Niterói, visando armazenamento para utilização futura nos guindastes
dos navios da Subsea 7, b) Atracação e desatracação de balsas para
movimentação de equipamentos e materiais desembarcados - ou a
embarcar - dos/para navios da Subsea 7 em fundeio na Baía da
Guanabara, atracados no porto do Rio de Janeiro, ou em preparo nos
estaleiros existentes na área da Baía de Guanabara, c) Atracação e
desatracação de balsas para carregamento de "jumpers" (estruturas
submarinas com comprimento de 15 a 35m e peso de 10 a 20t,
fabricadas pela Subsea 7 na sua Base de Niterói e transporte até
navios da Subsea 7 fundeados na Baía de Guanabara. São previstos
um total de 17 "jumpers", que deverão demandar 6 operações de
carregamento/transporte, entre os meses de setembro a novembro de
2015; e d) Operações de embarque de tripulação (troca de turma) e
rancho, através de lancha adequada ou "Supply Boat" (PSV), atra-
cados/desatracados no cais ou no flutuante da Base de Niterói da
Subsea 7, eis que atendidos os pressupostos previstos no art. 49 da
Lei n° 10.233/2001; e IV) determinar à Superintendência de Fis-
calização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC, desta Agên-
cia, que acompanhe a realização das operações autorizadas na pre-
sente deliberação. Participaram da reunião o Diretor-Geral, Mário
Povia, o Diretor Fernando José de Pádua Costa Fonseca, o Diretor,
Relator, Adalberto Tokarski, a Procuradora-Chefe Substituta Natália
Hallit Moysés, e o Secretário-Geral, Joelson Neves Miranda.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2015.

MÁRIO POVIA
Diretor-Geral

FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA
Diretor

ADALBERTO TOKARSKI
Diretor-Relator
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