Seção 1

ISSN 1677-7042

.................................................................................................................................." (NR)

b) Agência Brasileira de Inteligência;
............................................................................................................................................

"Art. 10. A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pelo Ministério
da Justiça e Segurança Pública." (NR)

IV - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;

"Art. 10-A. O Comitê Gestor se reunirá, em caráter ordinário, bimestralmente
e, em caráter extraordinário, quando convocado pelo coordenador ou por
solicitação de, no mínimo, três membros.

V - Ministério da Justiça e Segurança Pública:
a) Polícia Federal;

§ 1º As reuniões ordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de
vinte e cinco dias e as extraordinárias com a antecedência mínima de sete dias.

b) Polícia Rodoviária Federal;
c) Secretaria Nacional de Segurança Pública; e

§ 2º Os representantes que não puderem comparecer pessoalmente poderão
participar por meio de videoconferência.

d) Secretaria de Operações Integradas; e
...........................................................................................................................................

§ 3º A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias será encaminhada
a cada um dos membros do colegiado, titular e suplente, e conterá dia, hora e local
da reunião, pauta e documentação pertinente.
(NR)
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§ 2º Cada membro do Comitê-Executivo terá um suplente, que o substituirá
em suas ausências e impedimentos.

§ 4º O quórum de reunião e de deliberação será de maioria absoluta."

§ 3º Os membros titulares deverão ser servidores ocupantes de cargo em
comissão ou de função de confiança equivalente ou superior ao nível 5 do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS ou, se militar, do posto de oficialgeneral, e os suplentes deverão ser ocupantes de cargo em comissão ou de função
de confiança equivalente ou superior ao nível 4 do Grupo-DAS.

"Art. 10-B. O Comitê Gestor contará com duas comissões de caráter
permanente, com a finalidade de subsidiá-lo em temas específicos:
I - Comissão de Interpretação e Estatística; e

§ 4º O Comitê-Executivo poderá convidar representantes de outros órgãos e
entidades para participar de suas reuniões, sem direito a voto.

II - Comissão de Qualidade.
§ 1º As comissões serão formadas por até sete membros, dentre os quais
haverá um coordenador.

§ 5º O Comitê-Executivo se reunirá, em caráter ordinário, a cada quatro
meses e, em caráter extraordinário, por demanda de qualquer dos membros.

§ 2º O Coordenador do Comitê Gestor disporá sobre a composição e o funcionamento
das Comissões, observado o regimento interno, e designará os coordenadores e os membros
das Comissões.

§ 6º O quórum de reunião do Comitê-Executivo é de maioria absoluta e o
quórum de aprovação é de maioria simples.

§ 3º Os membros das Comissões que não puderem comparecer pessoalmente
poderão participar por meio de videoconferência." (NR)

§ 7º Além do voto ordinário, o Coordenador do Comitê-Executivo terá o voto
de qualidade em caso de empate.

"Art. 10-C. O Comitê Gestor poderá instituir grupos de trabalho com a
finalidade de assessorá-lo em temas específicos." (NR)

§ 8º A participação no Comitê-Executivo será considerada prestação de serviço
público relevante, não remunerada." (NR)

"Art. 10-D. Os grupos de trabalho:

"Art. 6º ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

I - serão compostos na forma de ato do Comitê Gestor;

V - supervisionar as ações dos Gabinetes de Gestão Integrada de
Fronteiras;
...........................................................................................................................................

II - não poderão ter mais de seis membros;
III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e
IV - estão limitados a três operando simultaneamente." (NR)

§ 2º A Secretaria-Executiva do Comitê-Executivo será exercida pelo Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República." (NR)

"Art. 10-E. O Comitê Gestor apresentará relatórios semestrais, os quais serão
submetidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para publicação em sítio
eletrônico." (NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 8.903, de 2016:

"Art. 10-F. A participação nas comissões e nos subcolegiados será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada." (NR)

I - os incisos II, VI e VII do caput do art. 5º; e

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

II - os incisos I a V do § 2º do art. 6º.

Brasília, 3 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
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DECRETO Nº 9.818, DE 3 DE JUNHO DE 2019

DECRETO Nº 9.819, DE 3 DE JUNHO DE 2019

Altera o Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de
2016, que institui o Programa de Proteção Integrada
de Fronteiras e organiza a atuação de unidades da
administração pública federal para sua execução.

Dispõe sobre a Câmara de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Conselho de Governo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

Art. 1º Este decreto dispõe sobre a Câmara de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Conselho de Governo.

"Art. 1º ....................................................................................................................

Art. 2º A Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de
Governo é órgão de assessoramento com a finalidade de:

Parágrafo único. O PPIF atenderá ao disposto neste Decreto e, subsidiariamente,
às diretrizes e aos objetivos estabelecidos pela Câmara de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Conselho de Governo." (NR)

I - formular políticas públicas e diretrizes para a área das relações exteriores e
defesa nacional;

"Art. 4º ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

II - aprovar, promover a articulação e acompanhar a implementação dos
programas e ações cujas competências ultrapassem o escopo de apenas um Ministério,
incluídos aqueles pertinentes a:

II - ações conjuntas dos órgãos de segurança pública, federais e estaduais, da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
III - compartilhamento de informações e ferramentas entre os órgãos de
segurança pública, federais e estaduais, os órgãos de inteligência, a Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
................................................................................................................................." (NR)

a) cooperação internacional em assuntos de segurança e defesa;
b) integração fronteiriça;
c) populações indígenas;

"Art. 5º O Comitê-Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras,
órgão de assessoramento à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
Conselho de Governo, será composto por representantes dos seguintes órgãos:

d) direitos humanos;

I - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República:

e) operações de paz;

a) Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, que o coordenará; e

f) narcotráfico e outros delitos de configuração internacional;
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