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ANEXO

ÓRGÃO/ENTIDADE ATIVIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO

QUANTIDADE

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia - CENSIPAM

Art. 2º, VI, g, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993

53

XIV - representar o Ministro de Estado em foros colegiados,
nacionais e internacionais, em sua área de atuação; e

XV - apoiar o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais em suas atividades de monitoramento de
desastres naturais, elaboração e divulgação de alertas para ações
de proteção e de defesa civil no território nacional." (NR)

Art. 4o O Anexo I ao Decreto no 5.886, de 2006, passa a
vigorar acrescido do seguinte artigo:

"Art. 13-A. Ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais compete:

I - elaborar alertas de desastres naturais relevantes para ações
de proteção e de defesa civil no território nacional;

II - elaborar e divulgar estudos visando à produção de in-
formações necessárias ao planejamento e à promoção de ações
contra desastres naturais;

III - desenvolver capacidade científica, tecnológica e de inova-
ção para continuamente aperfeiçoar os alertas de desastres naturais;

IV - desenvolver e implementar sistemas de observação para
o monitoramento de desastres naturais;

V - desenvolver e implementar modelos computacionais para
desastres naturais;

VI - operar sistemas computacionais necessários à elaboração
dos alertas de desastres naturais;

VII - promover capacitação, treinamento e apoio a atividades
de pós-graduação, em suas áreas de atuação; e

VIII - emitir alertas de desastres naturais para o Centro
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, do
Ministério da Integração Nacional, auxiliando o Sistema Nacional
de Defesa Civil.

Parágrafo único. O Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais será instalado no Município de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo." (NR)

Art. 5o O Anexo II ao Decreto no 5.886, de 2006, passa a
vigorar na forma do Anexo I a este Decreto.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1o- de julho de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Aloizio Mercadante

Atos do Poder Executivo
.

MEDIDA PROVISÓRIA No- 538, DE 1o- DE JULHO DE 2011

Autoriza a prorrogação de contratos por
tempo determinado firmados com funda-
mento na alínea "g" do inciso VI do art. 2º
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica o Ministério da Defesa autorizado a prorrogar,
em caráter excepcional e respeitado o prazo limite de 31 de dezembro
de 2012, os contratos por tempo determinado para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia -
CENSIPAM, vigentes em 1° de junho de 2011, firmados com fun-

damento no art. 2º, inciso VI, alínea "g", da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, independentemente da limitação do art. 4º, pa-
rágrafo único, inciso IV, daquela Lei.

Parágrafo único. Os quantitativos de contratos passíveis de
prorrogação são os relacionados no Anexo desta Medida Provisória.

Art. 2º O art. 4o da Lei n° 12.337, de 12 de novembro de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º Fica a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
autorizada a prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o
prazo limite de 30 de junho de 2012, os contratos por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excep-
cional interesse público, vigentes em 31 de julho de 2011, fir-
mados com fundamento nos §§ 3°, 4°, 5° e 6° do art. 22 da Lei
n° 11.652, de 7 de abril de 2008." (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 1o- de julho de 2011; 190º da Independência e 123º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Nelson Jobim
Miriam Belchior

DECRETO No- 7.513, DE 1o- DE JULHO DE 2011

Altera o Decreto no 5.886, de 6 de setem-
bro de 2006, que aprova a Estrutura Re-
gimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções Gra-
tificadas do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, e dispõe sobre o remanejamento de
cargos em comissão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam remanejados, na forma do Anexo II a este
Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores - DAS da Secretaria de Gestão do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Ciência
e Tecnologia:

I - um DAS 101.5;

II - dois DAS 101.4;

III - dois DAS 101.3; e

IV - dois DAS 101.2.

Art. 2o Os cargos em comissão remanejados do Ministério da
Ciência e Tecnologia para a Secretaria de Gestão do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, por força do Decreto no 7.429, de 17
de janeiro de 2011, são os especificados no Anexo III a este Decreto.

Art. 3o Os arts. 2o e 12 do Anexo I ao Decreto no 5.886, de
6 de setembro de 2006, passam a vigorar com as seguintes alte-
rações:

"Art. 2o .....................................................................................
..........................................................................................................

II - ............................................................................................

a) Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e De-
senvolvimento:

1. Departamento de Políticas e Programas Temáticos; e

2. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais;
.............................................................................................." (NR)

"Art. 12. ..................................................................................
.........................................................................................................

V - implantar e gerenciar políticas e programas visando ao de-
senvolvimento científico, tecnológico e da inovação regionalmente
equilibrado e à aplicação de tecnologias modernas à prevenção e à
solução de problemas sociais, em suas áreas de atuação;
..........................................................................................................

XIII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados do Mi-
nistério, em suas áreas de atuação;
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