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VII - outras parcelas indenizatórias, consideradas, exclusivamente, aquelas definidas em lei, decorrentes do ressarcimento de
despesas incorridas no exercício das atribuições funcionais.

§ 2o As limitações a reembolso estabelecidas nos art. 12 e
art. 13 não se aplicam a competências anteriores à data de entrada em
vigor deste Decreto.

Divulgação do reembolso

§ 3o Até a competência de agosto de 2018, poderá ser mantido o reembolso da parcela de que trata o inciso II do caput do art.
12 para as cessões em curso na data de publicação deste Decreto.

Art. 14. Os dados de reembolsos realizados por órgãos e
entidades da administração pública federal serão divulgados, de maneira individualizada e com especificação das parcelas, no Portal da
Transparência do Governo federal.

§ 4o Não se aplica o disposto no art. 15 às cessões em curso
na data de publicação deste Decreto.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às cessões em que figurem estatais não dependentes de recursos do Tesouro
Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em
geral como cessionárias.

Vigência
Art. 20. Este Decreto entra em vigor em 1o de outubro de 2017.
Cláusula revocatória

I - o Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001;

Art. 15. As cessões que impliquem reembolso pela administração pública federal, direta ou indireta, somente ocorrerão para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao nível:

II - o Decreto no 4.493, de 3 de dezembro de 2002;

I - 4 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS,
na hipótese de o cedente ser órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou fundacional de outro ente federativo; ou

V - o art. 3o do Decreto no 7.470, de 4 de maio de 2011; e

IV - o Decreto no 5.213, de 24 de setembro de 2004;

VI - o Decreto no 8.835, de 15 de agosto de 2016.
Brasília, 22 de agosto de 2017, 196o da Independência e 129o
da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

do art. 93 da Lei

III - aplicável à cessão em que figure estatal não dependente
de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral como cessionária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, resolve

Art. 16. A cessão para outros Poderes ou entes federativos somente ocorrerá para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao nível 4 do Grupo-DAS.

Brasília, 22 de agosto de 2017; 196º da Independência e 129º
da República.
MICHEL TEMER
Aloysio Nunes Ferreira Filho

Competência para ceder

Presidência da República

.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 298, de 21 de agosto de 2017. Encaminhamento ao Supremo

§ 2o Na hipótese de o agente público já cedido ser nomeado
no mesmo órgão ou na mesma entidade para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança diverso do que ensejou o ato originário, será dispensado novo ato de cessão, desde que mantidas as
condições mínimas exigidas para a cessão do agente público ao órgão
ou à entidade cessionário.

Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação

§ 3o A alteração do cargo ou da função exercida pelo agente
público cedido será comunicada ao cedente pelo cessionário.

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.757.

Normas Complementares

Direta de Inconstitucionalidade nº 5.383.
N o- 299, de 21 de agosto de 2017. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação

N o- 300, de 21 de agosto de 2017. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação

Art. 18. Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão disciplinará:
I - o disposto nos art. 15 e art. 16; e

Direta de Inconstitucionalidade nº 3.890.
N o- 301, de 22 de agosto de 2017. Solicita ao Senado Federal a

II - a forma de cálculo do reembolso, inclusive para fins de
observância ao disposto no art. 13.

retirada de tramitação da Mensagem no 194, de 13 de junho de 2017,

Cessões em curso

ZORMAN para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional do

Art. 19. Aplicam-se as disposições deste Decreto às cessões
em curso na data de sua entrada em vigor.
§ 1o As cessões concedidas pela administração pública federal, direta e indireta, por prazo limitado ficam convertidas em
cessões concedidas por prazo ilimitado.

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Secretaria-Executiva, na forma dos Anexos I e II a esta Portaria.

ELISEU LEMOS PADILHA
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA-EXECUTIVA
DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1º A Secretaria-Executiva, órgão de assistência direta e
imediata ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, tem por finalidade:

referente a indicação da Senhora FERNANDA FARAH DE ABREU

III - colaborar com o Ministro de Estado na direção, na
orientação, na coordenação e no controle dos trabalhos da Casa Civil
da Presidência da República, na definição de diretrizes e na implementação das ações da sua área de competência;
IV - consolidar a análise dos projetos estratégicos em trâmite
no Congresso Nacional feita pelos órgãos integrantes da Casa Civil da
Presidência da República;
V - coordenar o processo de sanção e veto de projetos de lei
enviados pelo Congresso Nacional;
VI - planejar e coordenar as ações de gestão e de modernização institucional da Casa Civil da Presidência da República,
em articulação com a Secretaria de Administração da Secretaria-Geral
da Presidência da República;
VII - prover informações estratégicas ao Ministro de Estado
para apoiar o processo de decisão e o desempenho das competências
da Casa Civil da Presidência da República;
VIII - planejar, coordenar e supervisionar a implementação
de sistemas de informação em apoio ao acompanhamento e ao monitoramento de ações de competência da Casa Civil da Presidência da
República;
IX - providenciar a publicação oficial e a divulgação das
matérias relacionadas com a área de atuação da Casa Civil da Presidência da República;
X - exercer as funções de Secretaria-Executiva de câmaras,
conselhos, comitês e outros grupos coordenados pela Casa Civil da
Presidência da República que não possuam Secretaria-Executiva específica, inclusive daqueles formados por diferentes instâncias governamentais;
XI - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional; e

Cinema - ANCINE
N o- 302, de 22 de agosto de 2017. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 149.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017082300016

I - assessorar e assistir o Ministro de Estado no âmbito de
sua competência;
II - exercer a supervisão e a coordenação das atividades dos órgãos integrantes da estrutura da Casa Civil da Presidência da República;

ADMITIR,
na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Grã-Cruz, YORIKO KOIKE, Governadora de Tóquio, Japão.

§ 1o Na hipótese de cessão para outro Poder ou outro ente
federativo, a competência será do Ministro de Estado, permitida a
delegação apenas às autoridades mencionadas no Decreto no 8.851, de
20 de setembro de 2016.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 8.889, de 26 de
outubro de 2016, resolve:

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

Cessão para outros Poderes e entes federativos

Art. 17. No âmbito da administração pública federal, direta e
indireta, a competência para autorizar a cessão é do Ministro de
Estado ou da autoridade máxima da entidade a que pertencer o agente
público, ressalvada a hipótese prevista no § 4o do art. 93 da Lei no
8.112, de 1990.

Aprova o Regimento Interno da SecretariaExecutiva da Casa Civil da Presidência da
República.

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

I - excepcionado por norma especial constante de lei ou de decreto;
II - aplicável na hipótese prevista no §
no 8.112, de 1990; e

PORTARIA N o- 820, DE 22 DE AGOSTO DE 2017

III - o Decreto no 4.587, de 7 de fevereiro de 2003;

Parágrafo único. O disposto no caput não é:

7o

CASA CIVIL

Art. 21. Ficam revogados:

Limitação da cessão com reembolso

II - 5 do Grupo-DAS, na hipótese de o cedente ser empresa
estatal da União ou de outro ente federativo.

Nº 162, quarta-feira, 23 de agosto de 2017

XII - subsidiar o Ministro de Estado nos assuntos orçamentários, financeiros e de gestão corporativa da administração pública federal.

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

