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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente
do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso
XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Nº 117, quarta-feira, 19 de junho de 2019

Atos do Poder Executivo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 886, DE 18 DE JUNHO DE 2019

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 2019 (*)

Altera a Lei nº 13.844, de 18 junho de 2019, a Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 12.897, de 18
de dezembro de 2013, a Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, e a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016,
para dispor sobre a organização básica dos órgãos da
Presidência da República e dos Ministérios.

Aprova o 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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o 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.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal,
ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O PRESIDENTE 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 A Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

"Art. 3º ...................................................................................................................
I - .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Senado Federal, em 18 de junho de 2019
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal

e) na coordenação e acompanhamento das atividades dos Ministérios e da
formulação de projetos e políticas públicas;

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do Senado Federal de
16/3/2019.

f) na coordenação, no monitoramento, na avaliação e na supervisão das ações do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e no apoio às ações
setoriais necessárias à sua execução; e
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g) na implementação de políticas e de ações destinadas à ampliação da
infraestrutura pública e das oportunidades de investimento e de emprego; e
II - coordenar, articular e fomentar políticas públicas necessárias à retomada e à
execução de obras de implantação dos empreendimentos de infraestrutura considerados
estratégicos." (NR)

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2019 (*)
Aprova o texto do Protocolo de Revisão da Convenção
Internacional para a Simplificação e a Harmonização
dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto
Revisada), celebrada em 18 de maio de 1973 e
emendada em 26 de junho de 1999, composto do
texto revisado da Convenção (Apêndice I), do Anexo
Geral à Convenção (Apêndice II) e dos Anexos
Específicos e Capítulos que constam do Apêndice III: A
(Chegada de Mercadorias ao Território Aduaneiro) Capítulo 1 (Formalidades Aduaneiras Anteriores à
Entrega da Declaração de Mercadorias), B - Capítulo 1
(Importação Definitiva), C - Capítulo 1 (Exportação
Definitiva), D - Capítulo 1 (Depósitos Aduaneiros) e J Capítulo 1 (Viajantes).

"Art. 4º ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IV - até duas Subchefias;
...........................................................................................................................................
VI - a Secretaria Especial de Relacionamento Externo; e
VII - a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, com até
quatro Secretarias." (NR)
"Art. 5º ....................................................................................................................
I - .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Revisão da Convenção Internacional
para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto
Revisada), celebrada em 18 de maio de 1973 e emendada em 26 de junho de 1999, composto
do texto revisado da Convenção (Apêndice I), do Anexo Geral à Convenção (Apêndice II) e dos
Anexos Específicos e Capítulos que constam do Apêndice III: A (Chegada de Mercadorias ao
Território Aduaneiro) - Capítulo 1 (Formalidades Aduaneiras Anteriores à Entrega da
Declaração de Mercadorias), B - Capítulo 1 (Importação Definitiva), C - Capítulo 1 (Exportação
Definitiva), D - Capítulo 1 (Depósitos Aduaneiros) e J - Capítulo 1 (Viajantes).
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal,
ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

c) na articulação política do Governo federal;
..........................................................................................................................................
IX - coordenar a implementação e a consolidação do sistema brasileiro de televisão pública;
X - coordenar o credenciamento de profissionais de imprensa e o acesso e o fluxo
a locais onde ocorram atividades das quais o Presidente da República participe;
XI - coordenar a interlocução do Governo federal com as organizações
internacionais e organizações da sociedade civil que atuem no território nacional,
acompanhar as ações e os resultados da política de parcerias do governo federal com
estas organizações e promover boas práticas para efetivação da legislação aplicável; e
XII - assistir diretamente o Presidente da República na condução do
relacionamento do Governo federal com o Congresso Nacional e com os partidos
políticos." (NR)

Senado Federal, em 18 de junho de 2019
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal

"Art. 6º ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................

(*) O texto do Protocolo acima citado está publicado no Diário do Senado Federal de
23/3/2019.

VI - a Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares;
..................................................................................................................................."(NR)
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"Art. 7º ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2019 (*)

VI - na definição, na coordenação, no monitoramento, na avaliação e na supervisão
das ações dos programas de modernização do Estado necessárias à sua execução;

Aprova o texto da Emenda ao Artigo IV, Seção 3, alínea
"a", da Convenção da Corporação Financeira Internacional
(CFI) constante da Resolução nº 256, da Junta de
Governadores, adotada em 9 de março de 2012.

VII - na implementação de políticas e ações destinadas à ampliação das
oportunidades de investimento, de cooperações, de parcerias e de outros instrumentos
destinados à modernização do Estado;
VIII - na verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos atos
presidenciais;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Emenda ao Artigo IV, Seção 3, alínea "a", da
Convenção da Corporação Financeira Internacional (CFI) constante da Resolução nº 256, da
Junta de Governadores, adotada em 9 de março de 2012.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal,
ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão da referida Emenda, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

IX - na coordenação do processo de sanção e veto de projetos de lei enviados pelo
Congresso Nacional;
X - na elaboração de mensagens do Poder Executivo federal ao Congresso
Nacional;
XI - na preparação dos atos a serem submetidos ao Presidente da República; e

Senado Federal, em 18 de junho de 2019
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal

XII - na publicação e preservação dos atos oficiais." (NR)
"Art. 8º ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(*) O texto da Emenda acima citada está publicado no Diário do Senado Federal de
17/4/2019.

V - a Secretaria Especial de Administração;
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