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Nº 186, terça-feira, 27 de setembro de 2016
a) fica acordado que tal dependente não gozará de imunidade
de jurisdição civil ou administrativa no Estado acreditado, em ações
contra ele iniciadas por atos diretamente relacionados com o desempenho da referida atividade remunerada; e
b) fica acordado que o Estado acreditante considerará seriamente qualquer pedido do Estado acreditado no sentido de renunciar à imunidade de jurisdição penal do dependente acusado de
haver cometido delito criminal no decurso do exercício da referida
atividade remunerada. Caso não haja a renúncia da imunidade e, na
percepção do Estado acreditado, o caso seja considerado grave, o
Estado acreditado poderá solicitar a retirada do país do dependente
em questão.
Artigo 5
1. A autorização para o exercício de atividade remunerada
terminará tão logo cesse a condição de dependente do beneficiário da
autorização, na data em que as obrigações contratuais tiverem sido
cumpridas, ou, em qualquer hipótese, ao término da missão do indivíduo de quem a pessoa em questão é dependente. Contudo, o
término da autorização levará em conta o prazo razoável do decurso
previsto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 18
de abril de 1961, sem exceder três meses.
2. Qualquer contrato empregatício de que seja parte o dependente conterá cláusula dando conta de que o contrato cessará
quando do término da autorização para o exercício da atividade remunerada.
Artigo 6
A autorização para que um dependente exerça atividade remunerada de conformidade com o presente Acordo não concederá à
pessoa em questão o direito de continuar no exercício da atividade
remunerada ou de residir no território da outra Parte, uma vez terminada a missão do indivíduo de quem a pessoa é dependente.
Artigo 7
Nada neste Acordo conferirá ao dependente o direito a emprego que, de acordo com a legislação da outra Parte, somente possa ser
ocupado por nacional desse Estado, ou que afete a segurança nacional.
Artigo 8
Este Acordo não implicará o reconhecimento automático de
títulos ou diplomas obtidos no exterior. Tal reconhecimento somente
poderá ocorrer em conformidade com as normas em vigor que regulamentam essas questões no território da outra Parte. No caso de
profissões que requeiram qualificações especiais, o dependente deverá
atender às mesmas exigências a que deve atender um nacional da
outra Parte, candidato ao mesmo emprego.
Artigo 9

DECRETO N o- 8.858, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

Artigo 10
1. Qualquer controvérsia que surja da interpretação ou execução deste Acordo será dirimida entre as Partes por via diplomática.
2. Este Acordo poderá ser emendado de comum acordo por
troca de notas diplomáticas. A entrada em vigor das emendas obedecerá ao mesmo processo disposto no Artigo 11.
Artigo 11
Este Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de
recebimento da segunda notificação, pelas Partes, do cumprimento
dos respectivos requisitos legais internos.
Artigo 12
Este Acordo permanecerá em vigor por um período indeterminado, e poderá ser denunciado caso qualquer uma das Partes
notifique à outra, por escrito, via canais diplomáticos, da decisão de
denunciar este Acordo. Neste caso, este Acordo deixará de ter efeito
90 (noventa) dias após a data de tal notificação.
Feito em Lusaca, em 8 de julho de 2010, em dois exemplares
originais, nos idiomas português e inglês, ambos os textos sendo
igualmente autênticos.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
________________________________
Celso Amorim
Ministro das Relações Exteriores
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
DA ZÂMBIA
_______________________________
Kabinga J. Pande
Ministro das Relações Exteriores
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Regulamenta o disposto no art. 199 da Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Execução Penal.

§ 9º A ausência de solicitação de substituição das dotações
orçamentárias a que se refere o § 8º, no prazo estabelecido,
implica a anuência tácita do órgão setorial correspondente quanto
à possibilidade de anulação das dotações informadas pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execução Penal,

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 2016; 195º da Independência e
128º da República.

DECRETA:
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira

Art. 1º O emprego de algemas observará o disposto neste
Decreto e terá como diretrizes:
I - o inciso III do caput do art. 1º e o inciso III do caput do
art. 5º da Constituição, que dispõem sobre a proteção e a promoção
da dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão ao
tratamento desumano e degradante;
II - a Resolução no 2010/16, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e
III - o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o
tratamento humanitário dos presos e, em especial, das mulheres em
condição de vulnerabilidade.
Art. 2º É permitido o emprego de algemas apenas em casos
de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade
física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.
Art. 3º É vedado emprego de algemas em mulheres presas
em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o
trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e
a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se
encontrar hospitalizada.
Art. 4º 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
Alexandre de Moraes
DECRETO N o- 8.859, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

1. Os dependentes que exerçam atividade remunerada estarão
sujeitos ao pagamento no território da outra Parte de todos os impostos relativos à renda nele auferida em decorrência do desempenho
dessa atividade, com fonte no país acreditado e de acordo com as leis
tributárias desse país.
2. Os dependentes que exerçam atividade remunerada nos
termos deste Acordo estarão sujeitos à legislação de previdência social do Estado acreditado.
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Altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício
de 2016.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, caput, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 55 da Lei nº
13.242, de 30 de dezembro de 2015,

Presidência da República
.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 507, de 26 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 34.278.
N o- 508, de 26 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 34.342.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA N o- 570, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016
A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que
consta no Processo nº 00400.001904/2016-15;
Considerando a realização do primeiro Congresso Nacional
dos Advogados Públicos Federais - CONAFE, programado para o
período de 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Fortaleza/CE;
Considerando a importância do evento e seu significado em
termos de capacitação e aperfeiçoamento profissional para os integrantes da Carreira de Advogado da União, resolve:
Art. 1° Autorizar o afastamento dos Advogados da União
inscritos no primeiro Congresso Nacional dos Advogados Públicos
Federais - CONAFE, a realizar-se na cidade de Fortaleza/CE, no
período de 16 a 18 de novembro de 2016, desde que, a critério das
chefias imediatas, o afastamento não acarrete prejuízo ao andamento
regular dos trabalhos dos órgãos de execução da Advocacia-Geral da
União.
Parágrafo único. O período de afastamento será justificado
mediante apresentação de comprovante da participação de cada Advogado da União ao evento.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA

DECRETA:

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Art. 1º O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º .....................................................................................
..........................................................................................................
§ 5º Os órgãos, os fundos e as entidades referidos no caput
deverão bloquear no Siafi, em conta contábil específica, até o dia
3 de outubro de 2016, as dotações orçamentárias que excederem
os limites de movimentação e empenho disponibilizados na forma deste artigo.
§ 6º As dotações orçamentárias bloqueadas na forma do § 5º
poderão ser anuladas, para fins de abertura de créditos adicionais,
nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
§ 7º O bloqueio de que trata o § 5º não se aplica às dotações
orçamentárias classificadas com "RP 6" e às emendas de bancada
estadual de que trata a Seção I do Anexo VII à Lei nº 13.242, de
30 de dezembro de 2015.
§ 8º A Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão deverá informar aos
respectivos órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal as dotações orçamentárias passíveis de anulação para abertura dos créditos referidos no § 6º, hipótese em
que os referidos órgãos poderão solicitar a substituição dessas
dotações por outras dotações orçamentárias do mesmo do órgão,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contado da data de recebimento da informação, caso entendam necessário preservá-las
da anulação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016092700003
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SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL
DE AGROTÓXICOS E AFINS
ATO Nº 50, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016
1. De acordo com o Artigo 22§ 2º Inciso I , do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Instrução Normativa Conjunta nº01,
de 16 de junho de 2014, no produto SmartFresh SmartTabs registro nº
07709, foi aprovada alteração nas recomendações de uso do produto
com a inclusão da cultura com suporte fitossanitário insuficiente:
Cultura do Subgrupo - Melão : Cultura de Suporte Fitossanitário
Insuficiente -Melancia.
2. De acordo com o Artigo 22§ 2º Inciso I , do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Instrução Normativa Conjunta nº01,
de 16 de junho de 2014, no produto AclamadoBR registro nº 0712,
foi aprovada alteração nas recomendações de uso do produto com a
inclusão da cultura com suporte fitossanitário insuficiente: Cultura do
Grupo - Milho : Cultura de Suporte Fitossanitário Insuficiente -Milheto e Sorgo.
3. De acordo com o Artigo 22§ 2º , Inciso I, do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto AclamadoBR registro nº
0712, foi aprovada alteração nas recomendações de uso do produto
com a inclusão da cultura de Cana-de-açúcar.
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