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Artigo VI

Artigo VIII

As Partes Contratantes assegurarão ao pessoal enviado por
uma das Partes Contratantes, no âmbito do presente Acordo, todo o
apoio logístico necessário relativo à sua instalação, facilidades de
transporte e acesso à informação necessária para o cumprimento de
suas funções específicas, bem como outras facilidades a serem especificadas nos Programas Executivos.

O pessoal enviado de um país a outro no âmbito do presente
Acordo deverá atuar em função do estabelecido em cada programa,
projeto ou atividade e estará sujeito às leis e regulamentos vigentes
no território do país anfitrião, ressalvado o disposto no Artigo VII do
presente Acordo.
Artigo IX

Artigo VII

1. Os bens, equipamentos e outros itens eventualmente fornecidos por uma Parte Contratante à outra, para a execução de programas, projetos e atividades desenvolvidas no âmbito deste Acordo,
como definido e aprovado no respectivo Ajuste Complementar, serão
isentos de taxas, impostos e demais gravames de importação e de
exportação, com exceção daqueles relativos a despesas de armazenagem, transporte e outros serviços conexos.

1. Cada Parte Contratante concederá ao pessoal designado
pela outra Parte Contratante para exercer suas funções no seu território, no âmbito do presente Acordo, bem como aos seus dependentes legais, quando for o caso, com base na reciprocidade de
tratamento, desde que não se trate de brasileiros em território brasileiro ou estrangeiros com residência permanente no Brasil:
a) vistos, conforme as regras aplicáveis a cada Parte Contratante, solicitados por canal diplomático;
b) isenção de taxas aduaneiras e de outros impostos incidentes sobre a importação de objetos pessoais, durante os primeiros
seis meses de estada, com exceção de taxas relativas a despesas de
armazenagem, transporte e outros serviços conexos, destinados à primeira instalação, sempre que o prazo de permanência legal no país
anfitrião seja superior a um ano. Tais objetos deverão ser reexportados ao final da missão, a menos que os impostos de importação, dos
quais foram originalmente isentos, sejam pagos;
c) isenção e restrição idênticas àquelas previstas na alínea
"b" deste Artigo, quando da reexportação dos referidos bens;
d) isenção de impostos sobre renda quanto a salários a cargo
de instituições da Parte Contratante que os enviou. No caso de remunerações e diárias pagas pela instituição que os recebe, será aplicada a legislação do país anfitrião, observados os acordos de bitributação eventualmente firmados entre as Partes Contratantes;
e) imunidade jurisdicional no que concerne aos atos de ofício
praticados no âmbito deste Acordo; e
f) facilidades de repatriação em caso de situações de crise.
2. A seleção do pessoal será feita pela Parte Contratante que
o enviar e deverá ser aprovada pela Parte Contratante que o receber.

DECRETA:

2. Ao término dos programas, projetos e atividades, todos os
bens, equipamentos e demais itens que não tiverem sido transferidos
a título permanente à outra Parte Contratante pela Parte Contratante
que os forneceu serão reexportados com igual isenção de direitos de
exportação e outros impostos normalmente incidentes, com exceção
de taxas e encargos relativos a despesas de armazenagem, transporte
e outros serviços conexos.
3. No caso da importação ou exportação de bens destinados
à execução de programas, projetos e atividades desenvolvidas no
âmbito do Acordo, a instituição pública encarregada da execução será
responsável pelas medidas necessárias à liberação alfandegária dos
referidos bens.
Artigo X
1. Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplomática, do cumprimento das formalidades legais internas necessárias à entrada em vigor do presente Acordo, que terá vigência a
partir da data de recebimento da última dessas notificações.
2. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) anos, e será
automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes Contratantes manifeste, por via diplomática,
sua intenção de denunciá-lo. A denúncia produzirá efeitos 6 (seis)
meses após sua formalização.
3. Em caso de denúncia do presente Acordo, inclusive no
caso da cooperação triangular com Terceiros Países, caberá às Partes
Contratantes decidir sobre a continuidade ou não das atividades que
se encontrem em execução.
4. O presente Acordo poderá ser emendado nos termos do
parágrafo primeiro deste Artigo.
Artigo XI
As controvérsias surgidas na implementação do presente
Acordo serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis
admitidos no Direito Público Internacional, privilegiando-se a realização de consultas diretas entre as Partes Contratantes.
Feito em Monrovia, em 29 de maio de 2009, em dois (2)
exemplares, nas línguas portuguesa e inglesa, sendo ambos os textos
igualmente autênticos.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
DA LIBÉRIA
DECRETO N o- 8.857, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016
Promulga o Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Zâmbia sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, firmado em Lusaca, em 8 de julho de 2010.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Zâmbia sobre o
Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico foi
firmado em Lusaca, em 8 de julho de 2010;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 405, de 23 de dezembro de 2011;
Considerando que o Acordo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 2 de julho
de 2016, nos termos de seu Artigo 11,
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Nº 186, terça-feira, 27 de setembro de 2016

Art. 1º Fica promulgado o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Zâmbia
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e
Técnico, firmado em Lusaca, em 8 de julho de 2010, anexo a este
Decreto.
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.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 2016; 195º da Independência e
128º da República.
MICHEL TEMER
José Serra
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DA ZÂMBIA SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA POR PARTE DE DEPENDENTES DO
PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, MILITAR,
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Zâmbia
(doravante denominados "Partes"),
Tendo em vista o estágio particularmente avançado de entendimento entre os dois países; e
No intuito de estabelecer novos mecanismos para o fortalecimento das suas relações diplomáticas,
Acordam o seguinte:
Artigo 1
Os dependentes do pessoal diplomático, consular, militar,
administrativo e técnico de uma das Partes, designado para exercer
missão oficial na outra, como membro de uma Missão Diplomática,
Repartição Consular ou Missão Permanente perante Organização Internacional, sediada no Estado acreditado e por ele reconhecida, poderão exercer atividade remunerada no território da outra parte de
conformidade com o presente Acordo e com base no princípio da
reciprocidade.
Parágrafo único: Para fins deste Acordo, pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico significa qualquer empregado de uma das Partes, com exceção do pessoal de apoio, designado para exercer uma missão oficial numa Missão Diplomática,
Repartição Consular ou Missão junto a Organismo Internacional.
Artigo 2
Para fins deste Acordo, são considerados "dependentes":
a) cônjuge ou companheiro permanente;
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos, que estejam estudando em universidade ou centro de ensino superior reconhecido por
cada Estado; e
d) filhos solteiros com deficiências físicas ou mentais.
Artigo 3
Qualquer dependente que deseje exercer atividade remunerada deverá solicitar, por escrito, via canais diplomáticos, autorização
do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores da outra Parte.
O pedido deverá incluir informação que comprove a condição de
dependente da pessoa em questão e uma breve explanação sobre a
atividade remunerada pretendida. Após verificar se a pessoa em questão se enquadra nas categorias definidas no presente Acordo e após
observar os dispositivos internos aplicáveis, o Cerimonial informará à
Embaixada da outra Parte, por escrito e com a brevidade possível,
que o dependente está autorizado a exercer atividade remunerada. De
modo semelhante, a Embaixada deverá informar o Cerimonial respectivo a respeito do término da atividade remunerada exercida pelo
dependente, bem como submeter novo pedido na hipótese de o dependente decidir aceitar qualquer nova atividade remunerada.
Artigo 4
No caso em que o dependente autorizado a exercer atividade
remunerada gozar de imunidade de jurisdição no território do Estado
acreditado conforme os Artigos 31 e 37 da Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas, ou qualquer outro tratado internacional aplicável:
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