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Nº 223, terça-feira, 18 de novembro de 2014
3. As solicitações formuladas de acordo com o parágrafo 1
do presente Artigo conterão as seguintes informações:
a) nome da autoridade aduaneira requerente;
b) as medidas requeridas;
c) o objeto e a razão da solicitação;
d) as leis, regras, regulamentos e outros dispositivos legais relacionados;
e) dicações das pessoas naturais ou jurídicas alvo das investigações exatas e compreensíveis, na medida do possível;
f) resumo dos fatos pertinentes.
4. As solicitações serão formuladas em idioma oficial da
Parte Contratante requerida, em inglês ou em outro idioma aceito pela
Administração Aduaneira requerida. Se o pedido for feito em outro
idioma diferente do inglês, este deverá ser acompanhado de tradução
para tal idioma. Todos os documentos que acompanharem tais pedidos serão, na medida da necessidade, traduzidos para o inglês.

ARTIGO 17
Entrada em Vigor, Vigência e Término

III - as entidades de apoio e de representação nacional do
segmento.

1. Cada Parte Contratante notificará a outra por via diplomática quando todas as exigências legais para a entrada em vigor do
presente Acordo tiverem sido atendidas. O presente Acordo entrará
em vigor sessenta dias após a data do recebimento da última das
notificações.

Art. 4º O Regimento Interno do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte , proposto por seu Presidente, deverá ser aprovado por maioria simples.

2. O presente Acordo terá duração ilimitada, mas qualquer
das Partes Contratantes poderá denunciá-lo a qualquer momento, por
meio de notificação encaminhada por via diplomática.

4. Os procedimentos em andamento no momento da denúncia, entretanto, serão concluídos em conformidade com as disposições deste Acordo.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, devidamente
autorizados, assinaram o presente Acordo.

1. Se a Administração requerida considerar que a assistência
infringiria a soberania, ordem pública, segurança, ou outro interesse
essencial da Parte Contratante requerida ou envolveria violação de
segredo industrial, comercial ou profissional no território daquela
Parte Contratante, tal assistência poderá ser recusada ou fornecida
mediante o cumprimento de certas condições ou exigências.

Feito em Nova Delhi, em duplicata, em 4 de maio de 2007,
nos idiomas português, hindi e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, o texto
em inglês prevalecerá.

3. Se a assistência solicitada não puder ser atendida, a Administração requerente será, sem demora, notificada e informada das
razões da recusa em fornecer assistência.
4. Quando uma Administração Aduaneira solicitar assistência, a que não for apta a atender caso demandada a fazê-lo pela Administração Aduaneira da outra Parte Contratante, deverá destacar este
fato em sua solicitação. Em tal caso, o atendimento a tal solicitação
ficará sujeito à discricionariedade da Administração requerida.
ARTIGO 14
Custos
1. As Administrações Aduaneiras deverão renunciar a qualquer reivindicação de reembolso de despesas resultantes da aplicação
do presente Acordo, com exceção de despesas acordadas mutuamente
relativas a peritos, testemunhas, tradutores ou intérpretes que não
sejam funcionários do Governo, as quais ficarão a cargo da Administração requerente.
2. Se despesas de natureza substancial e extraordinária forem
ou venham a ser necessárias ao atendimento a uma solicitação, as
Administrações consultar-se-ão para determinar os termos e condições nas quais a solicitação será executada, assim como a maneira
pela qual tais despesas serão custeadas.
ARTIGO 15
Implementação
1. As Administrações Aduaneiras das Partes Contratantes
encarregar-se-ão da implementação do presente Acordo. Tais Administrações acordarão mutuamente sobre as providências específicas
para tal propósito.
2. As Administrações Aduaneiras das Partes Contratantes
podem providenciar para que os seus serviços de investigação estejam
em comunicação direta.
3. As Administrações Aduaneiras deverão:
a) comunicar-se diretamente visando resolver questões originárias do presente Acordo;
b) após consulta, estabelecer normas administrativas necessárias à implementação do presente Acordo;
c) envidar esforços para resolver por mútuo entendimento
dificuldades ou dúvidas suscitadas na interpretação ou aplicação do
presente Acordo.
4. Divergências de entendimento para as quais não forem
encontradas soluções serão resolvidas amigavelmente através dos canais diplomáticos.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Fica revogado o Decreto nº 6.174, de 1º de agosto de 2007.
Brasília, 17 de novembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.

3. Qualquer Parte Contratante poderá, a qualquer momento,
terminar este Acordo por notificação escrita encaminhada por via
diplomática à outra Parte Contratante. A denúncia surtirá efeito seis
meses após o recebimento da notificação de denúncia pela outra Parte
Contratante.

ARTIGO 13
Derrogações da Obrigação de Prestar Assistência

2. A assistência poderá ser adiada quando houver razões para
acreditar que interferiria em investigação, processo ou procedimento
em curso. Neste caso, a Administração requerida consultará a Administração requerente para verificar se a assistência poderá ser fornecida sob termos ou condições que a Administração requerida eventualmente estabelecesse.
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DECRETO N o- 8.364, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014
Regulamenta o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de 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 inciso II do caput e no § 5º do art. 2º e no art.
76 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
DECRETA:
Art. 1º O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte é a instância consultiva governamental federal responsável por tratar dos aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte.
Parágrafo único. O Ministro de Estado Chefe da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República exercerá a
presidência do Fórum Permanente e, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo Secretário-Executivo da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, na forma do
Regimento Interno do Fórum Permanente.
Art. 2º O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte tem como objetivo encaminhar à Secretaria da
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República propostas que
garantam o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente quanto:
I - à criação e alteração de leis, regulamentos, procedimentos, sistemas de informação, portais e canais de comunicação da
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
II - aos ajustes e aperfeiçoamentos de ações e projetos, governamentais e não governamentais, para harmonizar e potencializar
resultados;
III - à articulação e à integração entre instituições, órgãos do
Governo federal e entidades de apoio e representação nacional que
atuem diretamente no segmento das microempresas e empresas de
pequeno porte; e
IV - à implantação e ao desenvolvimento de fóruns regionais
das microempresas e empresas de pequeno porte nas unidades da
federação e a sua integração com o Fórum Permanente.
Art. 3º Serão convidados a integrar o Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

ARTIGO 16
Território Aplicável

I - as instituições e órgãos governamentais federais;

Este Acordo aplicar-se-á aos territórios de ambas as Partes
Contratantes.

II - os fóruns regionais das microempresas e empresas de
pequeno porte nas unidades da federação; e
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DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 385, de 17 de novembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica da Mauritânia
sobre trabalho Remunerado por parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado
em Nouakchott, em 26 de abril de 2012.
N o- 386, de 17 de novembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Gana sobre o Exercício de
Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico de Missões Diplomáticas e Consulares, celebrado em Brasília, em 29 de julho de 2013.
N o- 387, de 17 de novembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da Decisão nº 2/12 do Conselho de Chefas e
Chefes de Estado e de Governo da União de Nações Sul-Americanas
decide aprovar o Estatuto do Instituto Sul-Americano de Governo em
Saúde, no âmbito do Conselho de Saúde Sul-Americano, adotada na
Cúpula de Lima, em 30 de novembro de 2012.
N o- 388, de 17 de novembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Comunidade do Caribe (CARICOM), assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
N o- 389, de 17 de novembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil
e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para a Criação de
um Escritório de Coordenação dessa Organização no Brasil, assinado
em Genebra, em 2 de outubro de 2009.
N o- 390, de 17 de novembro de 2014.
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 3.338, de 2008 (no 150/09 no
Senado Federal), que "Dispõe sobre a jornada de trabalho do psicólogo e altera a Lei no 4.119, de 27 de agosto de 1962, que dispõe
sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão
de psicólogo".
Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Saúde manifestaram-se pelo veto ao projeto
pelas seguintes razões:
"A redução da jornada semanal proposta impactaria o orçamento de entes públicos, notadamente municipais, com possível prejuízo à política de atendimento do Sistema Único de
Saúde - SUS, podendo, ainda, elevar o custo também para o setor
privado de saúde, com ônus ao usuário. Ademais, para além de
não contar com regras de transição para os diversos vínculos
jurídicos em vigor, a medida não veio acompanhada das estimativas de impacto orçamentário, em desacordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Por fim, a negociação coletiva permite a
harmonização dos interesses dos gestores da saúde e representantes da categoria profissional."
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.
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