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Parágrafo único. Até 30 de abril de 2015, os coeficientes de
redução de que tratam os incisos I e II do caput ficam fixados em:

1
Parágrafo único. Ficam reduzidas a zero as alíquotas de que
trata o caput para os seguintes produtos:

I - 0,3923 para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina
de aviação; e

Nº 20, quinta-feira, 29 de janeiro de 2015
I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o
coordenará e exercerá as funções de secretaria-executiva;

I - querosene de aviação;

II - Casa Civil da Presidência da República;

II - demais querosenes;

III - Ministério da Fazenda; e

III - óleos combustíveis com alto teor de enxofre;

IV - Controladoria-Geral da União.

II - 0,35428 para o óleo diesel e suas correntes." (NR)
"Art. 2º ....................................................................................
IV - óleos combustíveis com baixo teor de enxofre;
I - R$ 67,94 (sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e R$ 313,66 (trezentos e treze reais e sessenta e seis
centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, a partir
de 1º de maio de 2015;

V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás
natural e de nafta; e

Parágrafo único. Os órgãos indicarão até dois representantes,
ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superiores - DAS
101.6 ou superior, e respectivos suplentes, designados mediante ato
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

VI - álcool etílico combustível." (NR)
II - R$ 44,17 (quarenta e quatro reais e dezessete centavos)
e R$ 203,83 (duzentos e três reais e oitenta e três centavos) por
metro cúbico de óleo diesel e suas correntes, a partir de 1º de
maio de 2015;
..........................................................................................................
Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, com a utilização dos coeficientes
determinados no parágrafo único do art. 1º, ficam reduzidas,
respectivamente, para:

Art. 3º Caberá ao GTAG:
Art. 3º Este Decreto entra em vigor:
I - em relação ao art. 1º, em 1º de fevereiro de 2015; e
II - em relação aos art. 2º e art. 4º, no primeiro dia do quarto
mês subsequente ao de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 7.764, de 22 de junho de 2012.
Brasília, 28 de janeiro de 2015; 194º da Independência e
127º da República.

I - R$ 85,75 (oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
e R$ 395,86 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis
centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; e
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II - R$ 53,08 (cinquenta e três reais e oito centavos) e R$
244,92 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes." (NR)

II - criar subgrupos temáticos destinados a detalhar a análise
por órgão, grupo de órgãos ou programas específicos;
III - convidar representantes de órgãos e entidades públicas
para participar e apoiar a execução dos trabalhos, inclusive nos subgrupos; e
IV - requisitar dos órgãos executores as informações necessárias à efetivação de seus objetivos.

DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 2015
Art. 4º A participação no GTAG ou em seus subgrupos:
Institui Grupo de Trabalho Interministerial
para Acompanhamento de Gastos Públicos
do Governo Federal.

Art. 2º O Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º As alíquotas específicas da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível - Cide, previstas no art. 5º da
Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, ficam reduzidas para:

I - selecionar órgãos, ações, projetos ou programas que serão
objeto de análise;

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

I - R$ 100,00 (cem reais) por metro cúbico de gasolinas e
suas correntes; e

Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho Interministerial
de Acompanhamento de Gastos Públicos do Governo Federal GTAG, com o objetivo de propor:

II - R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro cúbico de óleo
diesel e suas correntes.

I - medidas para melhoria da execução orçamentária e financeira de 2015, contribuindo para o alcance das metas fiscais;
II - medidas para melhoria da qualidade do gasto público, de
sua eficiência e eficácia; e
III - aperfeiçoamentos em políticas públicas, ações, projetos,
programas temáticos e programas de gestão, manutenção e serviços
do Governo Federal.

I - será considerada prestação de serviço público relevante,
não remunerada; e
II - será custeada pelo órgão de origem de cada representante.
Art. 5º O GTAG apresentará relatórios parcial e final, preferencialmente, em até 90 dias e 180 dias a contar da sua instalação,
respectivamente.
Parágrafo único. Os prazos para a apresentação dos relatórios
previstos no caput poderão ser prorrogados uma única vez, por igual
período, por ato conjunto dos Ministros de Estado dos órgãos referidos no art. 2º.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 2015; 194º da Independência e
127º da República.
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Art. 2º O GTAG será composto por representantes dos seguintes órgãos:
DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 2015

Reabre, em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional, crédito extraordinário no valor de R$
560.000.000,00, aberto pela Medida Provisória no 666, de 30 de dezembro de 2014.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, combinado com o art. 167, §
2o, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015,
DECRETA:
Art. 1o Fica reaberto, em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional, até o limite dos saldos apurados em 31 de
dezembro de 2014, no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões de reais), crédito extraordinário aberto pela Medida
Provisória no 666, de 30 de dezembro de 2014, para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa
ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2058
05 153

2058 14VW

05 153

2058 14VW 6500
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Política Nacional de Defesa
Projetos
Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro
Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio
de Janeiro - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário)

110.000.000
110.000.000
F
F

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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Reabertura de Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
U
T
E
110.000.000

3
4

2
2

90
90

0
0

300
300

85.000.000
25.000.000
110.000.000
0
110.000.000

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

