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Tomando nota com grande preocupação que até 200 mil
refugiados fugiram para o Estado vizinho do Chade, o que constitui
sério ônus para aquele Estado, e expressando grande preocupação
diante dos relatos de incursões transfronteiriças feitas pelas milícias
Janjaweed, da região de Darfur do Sudão, no Chade, e também
tomando nota do acordo entre os governos do Sudão e do Chade com
vistas a estabelecer um mecanismo comum para garantir a segurança
das fronteiras,

Determinando que a situação no Sudão constitui uma ameaça
à paz e à segurança internacionais, bem como à estabilidade na região,

Agindo sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas,

1. Conclama o Governo do Sudão a cumprir, imediatamente,
todos os compromissos firmados no Comunicado de 3 de julho de
2004, inclusive, em particular, facilitando a assistência internacional
em face do desastre humanitário por meio de uma moratória a todas
as restrições que possam dificultar a provisão de assistência hu-
manitária e o acesso às populações afetadas; avançando investigação
independente, em cooperação com as Nações Unidas, sobre as vio-
lações de direitos humanos e direito internacional humanitário; es-
tabelecendo condições de segurança dignas de crédito para a proteção
da população civil e dos agentes humanitários; e retomando as dis-
cussões políticas com grupos dissidentes da região de Darfur, es-
pecificamente o Movimento da Justiça e da Igualdade (JEM), o Mo-
vimento de Liberação do Sudão e o Exército de Liberação do Sudão
(SLM/A), em Darfur;

2. Endossa o desdobramento, sob liderança da União Afri-
cana, de monitores/observadores, inclusive da força de proteção pre-
vista pela União Africana, à região de Darfur, no Sudão; e insta a
comunidade internacional a seguir apoiando esses esforços; acolhe
com satisfação o progresso feito no desdobramento de monitores,
inclusive as ofertas de fornecimento de tropas por membros da União
Africana; e enfatiza a necessidade de que Governo do Sudão e todas
as partes envolvidas facilitem o trabalho dos monitores, conforme o
acordo de cessar-fogo de N'Djamena e o acordo de Addis Abeba, de
28 de maio de 2004, sobre as modalidades de estabelecimento de uma
missão observadora para monitorar o cessar-fogo;

3. Insta os Estados membros a reforçar a equipe interna-
cional de monitoramento, liderada pela União Africana, incluindo a
força de proteção, provendo pessoal e outras formas de assistência,
inclusive financiamento, suprimentos, transporte, veículos, apoio de
comando e em comunicações e quartel-general para a operação de
monitoramento, conforme necessário, e acolhe com satisfação as
contribuições já feitas pela União Européia e pelos Estados Unidos
com vistas a apoiar a operação liderada pela União Africana;

4. Acolhe com satisfação o trabalho feito pelo Alto Co-
missário para Direitos Humanos de enviar observadores de direitos
humanos ao Sudão, e conclama o Governo do Sudão a cooperar com
o Alto Comissário no desdobramento daqueles observadores;

5. Insta as partes do Acordo de Cessar-fogo de N'Djamena, de
8 de abril de 2004, a concluir um acordo político sem demora; nota com
pesar que o não-comparecimento das lideranças rebeldes às discussões
de 15 de julho, em Addis Ababa, Etiópia, é prejudicial ao processo e
clama por discussões renovadas, sob o patrocínio da União Africana e
de seu mediador-chefe Hamid Algabid, com vistas a alcançar uma so-
lução política para as tensões em Darfur; e insta firmemente os grupos
rebeldes a respeitar o cessar-fogo, suspender a violência imediatamen-
te, participar de conversações de paz sem condições prévias e a agir de
modo positivo e construtivo para solucionar o conflito;

6. Exige que o Governo do Sudão cumpra seus compro-
missos de desarmar as milícias Janjaweed e de prender e trazer à
justiça líderes Janjaweed e seus associados que tenham incitado e
realizado violações de direitos humanos, do direito internacional hu-
manitário e outras atrocidades, e solicita ainda ao Secretário-Geral
que relate, em 30 dias, e mensalmente a partir de então, ao Conselho
sobre a existência ou não de progresso do Governo do Sudão no
andamento da questão e expressa a sua intenção de considerar ações
futuras, inclusive medidas como aquelas previstas no Artigo 41 da
Carta das Nações Unidas, sobre o Governo do Sudão, caso os com-
promissos não sejam cumpridos;

7. Decide que todos os Estados devem tomar as medidas
necessárias para impedir a venda ou o suprimento, a todas as en-
tidades não-governamentais e indivíduos, inclusive os Janjaweed,
operando nos estados de Darfur do Norte, Darfur do Sul e Darfur do
Oeste, por seus nacionais ou a partir de seus territórios ou usando
navios ou aeronaves sob sua bandeira, de armamentos e material
correlato de todos os tipos, inclusive armas e munições, veículos e
equipamentos militares, equipamento paramilitar e peças de reposição
para os anteriores, originários ou não de seus territórios;

8. Decide que todos os Estados devem tomar todas as me-
didas necessárias para impedir qualquer provisão a entidades não-
governamentais e indivíduos identificados no parágrafo 7º operando
nos estados de Darfur do Norte, Darfur do Sul e Darfur do Oeste, por
seus nacionais ou a partir de seus territórios, de treinamento ou
assistência técnica relacionada à provisão, manufatura, manutenção
ou uso dos itens listados no parágrafo 7º acima;

9. Decide que as medidas impostas pelos parágrafos 7º e 8º
acima não se aplicam a:

- suprimentos, treinamento e assistência técnica relacionados
a monitoramento, verificação ou operações de apoio à paz, inclusive
aquelas operações lideradas por organizações regionais que dispo-
nham de autorização das Nações Unidas ou operem com o con-
sentimento das partes relevantes;

- suprimentos de equipamento militar não-letal a ser utilizado na
proteção ou no monitoramento de fins humanitários e de direitos huma-
nos, bem como no correspondente treinamento e na assistência técnica; e

- suprimento de roupas protetoras, inclusive coletes e ca-
pacetes militares, para o uso pessoal de funcionários das Nações
Unidas, monitores de direitos humanos, representantes da mídia,
agentes humanitários e de desenvolvimento e pessoal associado;

10. Expressa a sua intenção de considerar a modificação ou
a supressão das medidas impostas sob os parágrafos 7º e 8º quando
determinar que o Governo do Sudão cumpriu os seus compromissos
descritos no parágrafo 6º;

11. Reitera o seu apoio ao acordo de Naivasha, assinado
pelo Governo do Sudão e pelo Movimento Liberação Popular do
Sudão, e anseia pela efetiva implementação do acordo e por um
Sudão pacífico, unificado, trabalhando em harmonia com todos os
outros Estados para o desenvolvimento do Sudão, e conclama a
comunidade internacional a estar preparada para constante engaja-
mento, inclusive por meio de fundos necessários ao apoio à paz e ao
desenvolvimento econômico do Sudão;

12. Insta a comunidade internacional a colocar à disposição a
assistência tão necessária com vistas a mitigar a catástrofe humanitária
que se desenrola na região de Darfur e conclama os Estados Membros
a honrar as promessas feitas em caráter emergencial, em Darfur e no
Chade, e enfatiza a necessidade de contribuição generosa para cumprir
a porção não satisfeita dos apelos consolidados pelas Nações Unidas;

13. Solicita ao Secretário-Geral que ative mecanismos hu-
manitários de cooperação entre agências a fim de verificar quais
medidas adicionais possam ser necessárias para evitar uma catástrofe
humanitária e que informe regularmente ao Conselho sobre o pro-
gresso alcançado;

14. Encoraja o Representante Especial do Secretário-Geral
para o Sudão e o perito independente da Comissão de Direitos Hu-
manos a trabalharem em cooperação com o Governo do Sudão no
apoio à investigação independente das violações dos direitos humanos
e do direito internacional humanitário na região de Darfur;

15. Estende a missão política especial estabelecida pela Re-
solução 1574 por um período adicional de 90 dias, até 10 de de-
zembro de 2004, e solicita ao Secretário-Geral a incorporação, na
missão, de planejamento de contingência para a região de Darfur;

16. Expressa o seu total apoio à liderança da União Africana
na missão de monitoramento e na comissão de cessar-fogo em Darfur,
e solicita ao Secretário-Geral auxiliar à União Africana por meio de
planejamento e avaliações para sua missão em Darfur e, de acordo com
o Comunicado Conjunto, preparar-se para apoiar a implementação de
um futuro acordo em Darfur em estreita cooperação com a União
Africana, bem como relatar os progressos ao Conselho de Segurança;

17. Decide continuar ocupando-se do tema”.

<!ID711971-1> DECRETO No- 5.452, DE 1o- DE JUNHO DE 2005

Divulga o custo unitário dos cargos em co-
missão e das funções gratificadas, aprova o
quantitativo das gratificações de que tratam
o art. 20 da Lei no 8.216, de l3 de agosto de
l991, e o art. 29-B da Lei no 9.649, de 27 de
maio de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos arts. 20, parágrafo único, da Lei no

8.216, de 13 de agosto de 1991, e 29-B da Lei no 9.649, de 27 de
maio de 1998,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica aprovado o quantitativo das gratificações de
exercício de cargo de confiança devidas a militares e das gratificações
de representação, no âmbito do Ministério da Defesa, dos órgãos da
Presidência da República e da Vice-Presidência da República, na
forma do Anexo I a este Decreto.

Art. 2o Os órgãos da Presidência da República, a Vice-Presi-
dência da República, os Ministérios e suas entidades vinculadas, na pro-
posição de revisão de suas respectivas estruturas regimentais, deverão
tomar como referência, para cálculo da despesa, o custo unitário efetivo
expresso em DAS-Unitário, constante do Anexo II a este Decreto.

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

Art. 4o Ficam revogados os Decretos nos 234, de 22 de
outubro de 1991, 419, de 10 de janeiro de 1992, 464, de 27 de
fevereiro de 1992, 596, de 7 de julho de 1992, e o Anexo II do
Decreto no 4.567, de 1o de janeiro de 2003.

Brasília, 1o de junho de 2005; 184o da Independência e 117o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

<!ID711971-2>

ANEXO I

GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA DEVIDA A MILITARES E
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA,

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA DEVIDAS
A MILITARES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA

NÍVEL/ESPÉCIE QUANTIDADE
RMP - Grupo 1 (A) 17
RMP - Grupo 2 (B) 166
RMP - Grupo 5 (E) 48

TO TA L 231

GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA
NÍVEL/ESPÉCIE QUANTIDADE

RMA-5 177
RMA-2 162

S U B TO TA L 339

GR-4 32
GR-3 29
GR-2 74
GR-1 48

S U B TO TA L 183
TO TA L 522

GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA DEVIDAS
A MILITARES NO ÂMBITO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

E DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
NÍVEL/ESPÉCIE QUANTIDADE

RMP - Grupo 1 (A) 23
RMP - Grupo 2 (B) 46
RMP - Grupo 3 (C) 58
RMP - Grupo 4 (D) 67
RMP - Grupo 5 (E) 67

TO TA L 261

GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
E DA VICE- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

NÍVEL/ESPÉCIE QUANTIDADE
RGA-5/RMA-5 573
RGA-4/RMA-4 739
RGA-3/RMA-3 11 2
RGA-2/RMA-2 827
RGA-1/RMA-1 508

TO TA L 2.759
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ANEXO II

QUADRO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REMUNERAÇÃO E QUANTITATIVO EQUIVALENTE

DE DAS-UNITÁRIO.

CÓDIGO CUSTO UNITÁRIO (R$) DAS-UNITÁRIO

Cargo de Natureza Especial 8.080,00 6,56

DAS 101.6 e 102.6 7.575,00 6,15

DAS 101.5 e 102.5 6.363,00 5,16

DAS 101.4 e 102.4 4.898,50 3,98

DAS 101.3 e 102.3 1.575,60 1,28

DAS 101.2 e 102.2 1.403,90 1,14

DAS 101.1 e 102.1 1.232,20 1,00

FG-1 245,20 0,20

FG-2 188,62 0,15

FG-3 145,08 0,12

GRATIFICAÇÃO DE
R E P R E S E N TA Ç Ã O 

CUSTO UNITÁRIO(R$) DAS-UNITÁRIO

RGA-5/RMA-5 527,42 0,43
RGA-4/RMA-4 470,93 0,38
RGA-3/RMA-3 413,10 0,34
RGA-2/RMA-2 353,06 0,29
RGA-1/RMA-1 294,25 0,24

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
CARGO DE CONFIANÇA

CUSTO UNITÁRIO
(R$)

DAS-UNITÁRIO

RMP- Grupo 1 (A) 791,34 0,64
RMP- Grupo 2 (B) 719,20 0,58
RMP- Grupo 3 (C) 653,35 0,53
RMP- Grupo 4 (D) 593,76 0,48
RMP- Grupo 5 (E) 540,45 0,44

GRATIFICAÇÃO DE
R E P R E S E N TA Ç Ã O 

CUSTO UNITÁRIO
(R$)

DAS-UNITÁRIO

GR-1 204,31 0,16
GR-2 245,20 0,20
GR-3 294,25 0,24
GR-4 353,06 0,29

<!ID711972-0> DECRETO DE 1o- DE JUNHO DE 2005

Declara de interesse social, para fins de re-
forma agrária, os imóveis rurais que men-
ciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 2o da Lei Complementar no 76, de 6 de julho de
1993, 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2o da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras “a”, “b”, “c” e “d”, e
20, inciso VI, da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2o da Lei
no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os seguintes imóveis rurais:

I - “Sem Denominação”, com área registrada de duzentos e
cinqüenta hectares, e área medida de cento e vinte e seis hectares,
noventa e quatro ares e noventa e oito centiares, situado no Município
de Monte Santo, objeto do Registro no R-1-3.601, fls. 54, Livro 2-A-
11, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo,
Estado da Bahia (Processo INCRA/SR-05/no 54160.002611/2003-30);

II - “Fazendas Rancho Alegre, São José e Sem Denomi-
nação”, com área registrada de trezentos e trinta e dois hectares, e
área medida de trezentos e cinco hectares, vinte e sete ares e noventa
e dois centiares, situado no Município de Monte Santo, objeto dos
Registros nos R-1-2.930, fls. 135, Livro 2-A-6; R-2-403, fls. 307,
Livro 2-A; e R-1-2.761, fls. 151, Livro 2-A-6, do Cartório de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Monte Santo, Estado da Bahia
(Processo INCRA/SR-05/no 54160.003498/2004-91);

III - “Fazenda Beijadona”, com área registrada de mil, tre-
zentos e sessenta e dois hectares, sessenta e um ares e treze centiares,
e área medida de mil, duzentos e noventa e dois hectares, e cinqüenta
ares, situado no Município de Santa Brígida, objeto do Registro no R-
11-1.877, fls. 30, Livro 2-Z, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Paulo Afonso, Estado da Bahia (Processo INCRA/SR-
23/no 54370.000273/2003-26);

IV - “Fazenda Cacimba Nova”, com área de mil, oitocentos
e sessenta e três hectares, situado no Município de Canindé, objeto da
Matrícula no 698, fls. 01/01v, Livro 3-J, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará (Processo IN-
CRA/SR-02/no 5 4 1 3 0 . 0 0 11 4 7 / 2 0 0 4 - 0 1 ) ;

V - “Fazenda Cachoeira do Veríssimo”, com área de se-
tecentos e oitenta e oito hectares, setenta e quatro ares e vinte cen-
tiares, situado no Município de Goiandira, objeto das Matrículas nos

1.491, fls. 86, Livro 2-F; 1.492, fls. 87, Livro 2-F; 7.577, fls.
167/168, Livro 3-E; 7.578, fls. 167/168, Livro 3-E; 7.930, fls. 30/31,
Livro 3-F; e 8.815, fls. 186/187, Livro 3-F, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Goiandira, Estado de Goiás (Processo IN-
CRA/SR-04/no 54150.001447/2004-43);

VI - “Fazenda São Domingos”, com área de dois mil, oi-
tocentos e setenta e nove hectares, sessenta e sete ares e noventa
centiares, situado nos Municípios de Piranhas e Caiapônia, objeto dos
Registros nos R-1-4.490, fls. 01, Livro 2; R-1-4.491, fls. 01, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranhas; R-4-
4.785, fls. 200, Livro 2-Z; e R-4-4.786, fls. 01v, Livro 2-AA, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caiapônia, Estado de
Goiás (Processo INCRA/SR-04/no 54150.001556/2004-61);

VII - “Baiano Novo”, com área de novecentos e quarenta e
três hectares, situado no Município de Pio XII, objeto da Matrícula no

1.620, fls. 15, Livro 2-H, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão (Processo INCRA/SR-12/no

54230.005561/2003-71);

VIII - “Sardinha, Santarém e Santa Emília”, com área de
mil, setecentos e vinte e quatro hectares, situado no Município de
Timbiras, objeto das Matrículas nos 47, fls. 51, Livro 2-A-1; 221, fls.
27, Livro 2-A-3; e 49, fls. 53, Livro 2-A-1, do Cartório do Ofício
Único da Comarca de Timbiras, Estado do Maranhão (Processo IN-
CRA/SR-12/no 54230.006120/2003-97);

IX - “Fazenda Moran”, com área de quatro mil, quatrocentos
e oitenta e três hectares, nove ares e trinta centiares, situado no Mu-
nicípio de Goianésia do Pará, objeto do Registro no R-2-1.178, fls. 286,
Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacundá,
Estado do Pará (Processo INCRA/SR-27/no 54600.001682/2003-99);

X - “Salão, Salãozinho, Maciço e Boa Sorte”, com área de
setecentos hectares, situado no Município de São Sebastião do Um-
buzeiro, objeto dos Registros nos R-1-1.171, fls. 18, Livro 2-O; R-2-
1.171, fls. 18, Livro 2-O e R-3-1.171, fls. 18, Livro 2-O, do Serviço
Registral do 1o Oficio da Comarca de Monteiro, Estado da Paraíba
(Processo INCRA/SR-18/no 54320.000788/2004-01);

XI - “Lages e Riacho Fundo”, com área de quarenta e nove
hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Areial, objeto do
Registro no R-2-1.889, fls. 128, Livro 2-G; e Matrícula 9.512, fls. 83,
Livro 3-L, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Esperança, Estado
da Paraíba (Processo INCRA/SR-18/no 54320.000306/2004-12);

XII - “Gleba I - Boa Cica e Gleba III - Picada da Linha”,
com área de mil, noventa e nove hectares, seis ares e sessenta cen-
tiares, situado no Município de Touros, objeto dos Registros nos R-1-
1.990, fls. 64v, Livro 2-M; e R-1-1.992, fls. 65v, Livro 2, do Serviço
Notarial e Registral da Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do
Norte (Processo INCRA/SR-19/no 54330.000242/98-13);

XIII - “Fazenda Santa Cruz e Alegria”, com área de seiscentos
e cinqüenta hectares e dez ares, situado nos Municípios de Nossa Se-
nhora da Gloria e Monte Alegre de Sergipe, objeto das Matrículas nos

5.342, fls. 136, Livro 3-D; 5.339, fls. 149, Livro 3-D; Registros nos R-
1-150, fls. 150, Livro 2; R-1-787, fls. 187, Livro 2-B; R-1-3.259, fls.
259, Livro 2-J; e R-8-1.101, fls. 201v, Livro 2-C, do Cartório de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Estado de
Sergipe (Processo INCRA/SR-23/no 54370.000335/2004-81);

XIV - “Fazenda Mata Azul”, com área de quatro mil, du-
zentos e oitenta e sete hectares e noventa centiares, situado nos
Municípios de Pequizeiro e Itaporã, objeto das Matrículas nos 86, fls.
87, Livro 2-A; 88, fls. 89, Livro 2-A; e 99, fls. 100, Livro 2-A, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colméia, Estado do
Tocantins (Processo INCRA/SR-26/no 54400.001024/2004-34); e

XV - “Fazenda Matão”, com área de mil, duzentos e setenta
e três hectares, cinqüenta e três ares e cinqüenta e oito centiares,
situado nos Municípios de Porto Nacional e Ipueiras, objeto do Re-
gistro no R-1-10.120, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins (Processo IN-
CRA/SR-26/no 54400.000792/2004-71).

Art. 2o Excluem-se dos efeitos deste Decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no art. 1o e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria - INCRA fica autorizado a promover as desapropriações dos
imóveis rurais de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei
Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e a manter as áreas de
Reserva Legal e preservação permanente previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

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

Brasília, 1o. de junho de 2005; 184o da Independência e 117o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Miguel Soldatelli Rossetto

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
<!ID711973-0>

MENSAGEM

Nº 329, de 1o- de junho de 2005. Encaminhamento ao Congresso Na-
cional do texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Líbano
sobre o Combate à Produção, ao Consumo e ao Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e sobre o Combate às Ati-
vidades de Lavagem de Dinheiro e outras Transações Financeiras Frau-
dulentas Afins, celebrado em Beirute, em 14 de dezembro de 2003.

Nº 330, de 1o- de junho de 2005. Solicita ao Congresso Nacional a
retirada do Projeto de Lei nº 7.512, de 2003, enviado à Câmara dos
Deputados com a Mensagem nº 1.201, de 2002.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

<!ID710362-0>PORTARIA No- 460, DE 1o- DE JUNHO DE 2005

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:

Art. 1º O art. 4º da Portaria nº 669/AGU, publicada no Diário
Oficial da União de 4 de novembro de 2004, Seção 1, pág. 2, passa
a ter a seguinte redação:

“Art. 4º As atividades da Comissão serão coordenadas pelo
representante do Gabinete do Advogado-Geral da União e, em
seus impedimentos, pelo representante da Procuradoria-Geral da
União”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

<!ID710364-0>PORTARIA CONJUNTA No- 1, DE 31 DE MAIO DE 2005

O PROCURADOR-GERAL DA UNIÃO E A PROCU-
RADORA-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhes
conferem, respectivamente, o art. 9º da Lei Complementar 73, de 10
de fevereiro de 1993, e o inciso I do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002, e:

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da memó-
ria dos documentos produzidos pela Procuradoria-Geral da União e
pela Procuradoria-Geral Federal;

CONSIDERANDO a desnecessidade de manter em arquivo
dossiês administrativos de processos judiciais findos, desprovidos de
valor permanente, por conterem apenas cópias de peças processuais;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento es-
pecial em ações relevantes, conforme estabelecido na Portaria nº 87,
de 17 de fevereiro de 2003, do Excelentíssimo Senhor Advogado-
Geral da União;

CONSIDERANDO a necessidade de a Procuradoria-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal darem cumprimento à Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional
de arquivos públicos e privados; e

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de adoção de pro-
cedimentos uniformes pela Procuradoria-Geral da União e Procu-
radoria-Geral Federal;

Presidência da República
.
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