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"Art. 24. Ficam remanejados, em caráter temporário, até 2 de
fevereiro de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS,
sendo:
.............................................................................................." (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
128o
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Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão do Acordo e ajustes complementares
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.

DECRETO No 8.658, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
Promulga o Acordo sobre Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bulgária, firmado em Sófia, em 5
de outubro de 2011.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que foi firmado Acordo sobre Cooperação
Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bulgária, em Sófia, em 5 de outubro de
2011;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo
por meio do Decreto Legislativo no 132, de 9 de junho de 2015; e
Considerando que o Acordo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 12 de
janeiro de 2016, nos termos do parágrafo 1o de seu Artigo IX;
DECRETA:
Art. 1o Fica promulgado o Acordo sobre Cooperação Econômica firmado entre a República Federativa do Brasil e a República
da Bulgária, em Sófia, em 5 de outubro de 2011, anexo a este
Decreto.

Artigo VII
O presente Acordo poderá ser modificado mediante consentimento mútuo entre as Partes, por via diplomática. Emendas entrarão em vigor conforme disposto no Artigo IX.
Artigo VIII

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 2016; 195º da Independência e
128º da República.

Brasília, 29 de janeiro de 2016; 195o da Independência e
da República.
DILMA ROUSSEFF
Valdir Moysés Simão

Nº 21, segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016

DILMA ROUSSEFF
Mauro Luiz Iecker Vieira
Armando Monteiro
ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ECONÔMICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DA BULGÁRIA
O Governo da República Federativa do Brasil
e

Anexos e Protocolos deste Acordo serão parte integral do mesmo.
Artigo IX
1. Este Acordo entrará em vigor na data da última notificação
por escrito pela qual uma Parte informa à outra, por via diplomática,
que cumpriu os requisitos legais para a entrada em vigor.
2. Este Acordo permanecerá em vigor por tempo indeterminado.
3. Com a entrada em vigor deste Acordo, o Acordo sobre
Cooperação Comercial e Econômica entre os Governos da República
Federativa do Brasil e o da República da Bulgária, assinado em
Brasília em 13 de setembro de 1993, será extinto.
4. Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, notificar
à outra, por escrito e por via diplomática, sua intenção de denunciar
este Acordo. A denúncia terá efeito noventa (90) dias após a data da
notificação.

O Governo da República da Bulgária
(doravante denominados "Partes"),
Reconhecendo que a participação da República da Bulgária
na União Europeia e as obrigações daí decorrentes exigem melhoramento e elaboração da base contratual e legal das relações econômicas entre as Partes;
Desejando desenvolver as relações econômicas entre si;
Expressando sua prontidão em cooperar na busca de meios e
formas de fortalecer e desenvolver a cooperação econômica bilateral
em bases mutuamente vantajosas;
Considerando os direitos e obrigações derivados do Acordo
de Acessão entre as Comunidades Europeias e seus Estados-Membros
e a República da Bulgária, assinado em 25 de abril de 2005;
Acreditando que a acessão da República da Bulgária à União
Europeia oferecerá novas oportunidades para a expansão da cooperação econômica bilateral; e
Convencidos de que este Acordo contribuirá para o desenvolvimento das relações econômicas bilaterais na nova conjuntura
internacional e, particularmente, para o aumento e fortalecimento da
cooperação comercial, econômica, técnica e tecnológica, em bases
mutuamente vantajosas,
Acordaram o seguinte:

Feito em Sófia, em 5 de outubro de 2011, em dois exemplares originais, nos idiomas português, búlgaro e inglês, sendo todos
os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá a versão em inglês.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Antonio de Aguiar Patriota
Ministro das Relações Exteriores
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA BULGÁRIA
Traycho Traykov
Ministro de Economia, Energia e Turismo
Fernando Damata Pimentel
Ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio
ANEXO 1
Áreas de cooperação econômica
1. Indústria, inter alia:
a) construção de máquinas;
b) metalurgia;

Artigo I

c) transformação;

As Partes contribuirão para desenvolver e expandir a cooperação econômica bilateral em bases mutuamente vantajosas.

d) construção de máquinas eletrônicas e elétricas;
e) química e refinação de petróleo;

Artigo II
f) farmacêutica e cosmética;
As Partes envidarão esforços para desenvolver a cooperação
econômica bilateral em bases amplas, particularmente nas áreas especificadas no Anexo 1 deste Acordo.

g) indústria leve;
h) outros setores e ramos da indústria, de interesse comum.

Artigo III
2. Agricultura, inter alia:
As Partes desenvolverão e expandirão a cooperação econômica bilateral mediante a implementação das medidas especificadas
no Anexo 2 deste Acordo.
Artigo IV

b) indústria alimentícia.
3. Engenharia florestal.

As Partes estabelecerão uma Comissão Intergovernamental
Búlgaro-Brasileira de Cooperação Econômica, com tarefas e regras de
procedimento especificadas no Anexo 3 deste Acordo.
Artigo V

4. Cooperação econômica militar.
5. Setor energético.
6, Pesquisa e desenvolvimento.

1. O presente Acordo não afetará direitos e obrigações das
Partes derivados de outros acordos internacionais aos quais estejam
vinculadas ou de participação na União Europeia, no caso da República da Bulgária, ou em organizações internacionais.
2. As disposições do Acordo-Quadro Inter-regional de Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros e
o Mercado Comum do Sul e os seus Estados-Partes, assinado em
Madri, em 15 de dezembro de 1995, e do Acordo-Quadro de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade
Econômica Europeia, assinado em Brasília, em 29 de junho de 1992,
prevalecerão sobre os assuntos tratados e regulados também pelo
presente Acordo.
Artigo VI

7. Indústria de construção.
8. Telecomunicações, computação e informática.
9. Transporte e logística.
10. Proteção do meio ambiente.
11. Turismo.
12. Promoção de investimentos.
13. Cooperação entre pequenas e médias empresas.
14.Educação.

Qualquer controvérsia relacionada à interpretação ou à implementação do presente Acordo serão solucionadas mediante consultas entre as Partes, por via diplomática.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016020100002

a) agricultura e pecuária;

15. Saúde.
16. Ciência e tecnologia.

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

