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DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2017
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. MGO Rodovias, os imóveis que menciona,
localizados no Município de Araguari, Estado de Minas Gerais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, caput, alíneas "h" e "i", e art. 6º
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, caput,
inciso VIII, e art. 31, caput, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta do Processo ANTT
nº 50500.178881/2014-14,
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Art. 3º A declaração de utilidade pública não exime a concessionária da prévia obtenção dos licenciamentos e do cumprimento
das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da
administração pública, necessários à efetivação das obras e atividades
referidas no art. 1º.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º
da República.
MICHEL TEMER
Mauricio Quintella
DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2017
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. Concebra, o imóvel que menciona, localizado no Município de Professor Jamil, Estado de Goiás.

DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, em favor de Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. - MGO Rodovias, os imóveis situados às margens da Rodovia Deputado Raul Belém - BR-050/MG,
localizados no Município de Araguari, Estado de Minas Gerais, necessários à execução das obras de implantação de Praça de Pedágio
P04, no km 051+500m, cujas delimitações e coordenadas topográficas
foram descritas na Deliberação nº 149/2015, da Diretoria da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário
Oficial da União de 1º de junho de 2015.
Art. 2º Fica a Concessionária de Rodovias Minas Gerais
Goiás S.A. - MGO Rodovias autorizada a promover, com recursos
próprios, a desapropriação das áreas de terrenos e benfeitorias de que
trata o art. 1º.
Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, caput, alíneas "h" e "i", e art. 6º
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, caput,
inciso VIII, e art. 31, caput, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta do Processo ANTT
nº 50500.342360/2015-16,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, em favor da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. - Concebra, o imóvel situado às margens da Rodovia Transbrasiliana, BR-153/GO, localizado no Município de Professor Jamil, Estado de Goiás, necessário à execução
das obras de implantação da Praça de Pedágio P03 no km 553+100m,
cujas delimitações e coordenadas topográficas foram descritas na Deliberação nº 385/2015, da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário Oficial da União de 9
de dezembro de 2015, com retificação publicada no Diário Oficial da
União de 18 de janeiro de 2016.
Art. 2º Fica a Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil
S.A. - Concebra autorizada a promover, com recursos próprios, a desapropriação da área de terrenos e benfeitorias de que trata o art. 1º.
Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941.

Nº 103, quarta-feira, 31 de maio de 2017
No 176, de 30 de maio de 2017. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor RODRIGO RODRIGUES DE
AGUIAR para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, na vaga decorrente da renúncia do mandato da Senhora Martha Regina de Oliveira.
No 177, de 30 de maio de 2017. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil, crédito suplementar no valor de R$ 49.500.000,00, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente."
No 178, de 30 de maio de 2017. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Relatório de avaliação do cumprimento da meta
de superávit primário.
No 179, de 30 de maio de 2017.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 59, de 2016 (no 7.691/14 na
Câmara dos Deputados), que "Acrescenta parágrafo ao art. 1o da Lei
no 11.668, de 2 de maio de 2008".
Ouvidos, os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Fazenda e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao
projeto pelas seguintes razões:
"O projeto contempla alteração normativa que poderia resultar em substancial redução de receita da empresa que exerce,
em nome da União, o monopólio postal estatal, face à ampliação
do escopo dos contratos de franquia postal. Ademais, sob o
prisma tributário, não alcançaria o fim projetado, podendo, ao
contrário, gerar novas controvérsias, judicialização do tema e
insegurança jurídica. Por fim, poderia representar redução da
base de cálculo de tributos municipais e federais ora arrecadados,
sem estimar o montante de tal redução potencial de receita tributária."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Art. 3º A declaração de utilidade pública não exime a concessionária da prévia obtenção dos licenciamentos e do cumprimento
das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da
administração pública, necessários à efetivação das obras e atividades
referidas no art. 1º.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º
da República.
MICHEL TEMER
Mauricio Quintella

Presidência da República

.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
No 175, de 30 de maio de 2017. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor RICARDO MEDEIROS DE
ANDRADE para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Águas - ANA, na vaga do Sr. Paulo Lopes Varella Neto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017053100002

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 29 de maio de 2017
Entidade: AR SOLUÇÃO SISTEMAS
Processo nº: 99990.000062/2017-20
No termo do Parecer CGAF/DAFN/ITI-65/2017 e
Despacho Decisário n° 29, DEFIRO o pedido de credenciamento da
AR SOLUÇÃO SISTEMAS vinculada à AC LINK RFB na cadeia da
AC RFB, com instalação técnica situada na Rua Antero Ribeiro, 121,
Parque Res. Jard. Monte Verde, Campo Grande/MS, para as Políticas
de Certificados já credenciadas.
Entidade: AR TRANSMARES CORRETORA DE SEGUROS
Processo nº: 99990.000075/2017-07
No termo do Parecer CGAF/DAFN/ITI-72/2017 e
Despacho Decisário n° 28, DEFIRO o pedido de credenciamento da
AR TRANSMARES CORRETORA DE SEGUROS vinculada à AC
BR RFB na cadeia da AC RFB, com instalação técnica situada na
Rua Senador Rui Palmeira, n.º 445, Anexo A, Ponta Verde, Maceió/AL, para as Políticas de Certificados já credenciadas.
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