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Art. 5º Ato do Secretário do Patrimônio da União disciplinará as condições e procedimentos de inclusão ou reversão dos
imóveis colocados sob a administração patrimonial do DNIT.

I - da Presidência e da Vice-Presidência da República;

Parágrafo único. Ato do dirigente máximo do DNIT atestará
a situação do imóvel não ser mais necessário e vinculado à execução
de suas competências, devendo ser adotados os procedimentos legais
de desincorporação para reversão à SPU ou alienação.

III - Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria
Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e Conselho Nacional de Segurança Pública, do Ministério da
Justiça;

Art. 6º O Decreto nº 4.803, de 8 de agosto de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União, adotará as
medidas necessárias para a gestão dos bens imóveis oriundos do
extinto DNER, com exceção daqueles previstos no art. 1º do
Decreto nº 8.376, de 15 de dezembro de 2014, cuja administração
patrimonial é de responsabilidade do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT." (NR)
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Paulo Sérgio Oliveira Passos
Miriam Belchior
DECRETO N o- 8.377, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014

"Art. 26 ....................................................................................

IV - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do
Ministério da Integração Nacional;

§ 1o O montante total de energia contratado em leilões de
ajuste será de até cinco por cento da carga total contratada de
cada agente de distribuição, a critério do Ministério de Minas e
Energia.
............................................................................................." (NR)

V - Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores e Conselho Nacional de Justiça;

"Art. 36. ...................................................................................
..........................................................................................................

VI - Ministério Público da União e Conselho Nacional do
Ministério Público;

IV - nos leilões de ajuste de que trata o art. 26, repasse
integral até o limite estabelecido pelo maior valor entre:
a) a média estimada dos Custos Marginais de Operação - CMO
futuros do submercado de entrega da energia, limitados aos Preços
de Liquidação das Diferenças - PLD mínimos e máximos, referentes aos períodos de suprimento dos contratos negociados, calculados com base na configuração do Plano Mensal da Operação PMO do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS; e

VII - Ministério da Fazenda; e
VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Ficam revogados os itens 1 a 13 do caput do art. 21
do Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983.

b) a média móvel de cinco anos do VR atualizado;
.............................................................................................." (NR)

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 15 de dezembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2014; 193o da Independência e
126o da República.

DILMA ROUSSEFF
José Elito Carvalho Siqueira

DILMA ROUSSEFF
Edison Lobão

DECRETO No 8.378, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014
Remaneja temporariamente cargos em comissão para a Casa Civil da Presidência da
República, destinados às atividades de que
trata o parágrafo único do art. 11 da Lei no
12.528, de 18 de novembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1o O Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

DECRETA:
Art. 1o O Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

II - Ministério da Defesa;

Altera o Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983, que aprova o regulamento
para as polícias militares e corpos de bombeiros militares (R-200).
A PRESIDENTA 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. 6o, § 10, do Decreto-Lei no 667, de 2 de
julho de 1969,

Nº 243, terça-feira, 16 de dezembro de 2014

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

"Art. 21. ..................................................................................
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, de 17 de dezembro de 2014 até
27 de fevereiro de 2015, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Casa Civil da
Presidência da República, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - dois DAS 101.4;

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014
Convoca a 15ª Conferência Nacional de
Saúde.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 15ª Conferência Nacional de Saúde,
a se realizar no período de 23 a 26 de novembro de 2015, em Brasília,
Distrito Federal, com o tema: "Saúde Pública de Qualidade para
Cuidar Bem das Pessoas" e o eixo: "Direito do Povo Brasileiro".
Art. 2º A 15ª Conferência Nacional de Saúde será coordenada pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde e presidida
pelo Ministro de Estado da Saúde e, em sua ausência ou impedimento, pelo Secretário-Executivo do Ministério da Saúde.
Art. 3º As etapas municipais da 15ª Conferência Nacional de
Saúde serão realizadas no período de 9 de abril a 15 de julho de
2015, e as etapas estaduais no período de 16 de julho a 30 de
setembro de 2015.

II - dois DAS 101.3;
III - dois DAS 101.2; e
IV - um DAS 102.1.
1o

§
Os cargos em comissão remanejados destinam-se a
atividades relacionadas com o disposto no parágrafo único do art. 11
o
da Lei n 12.528, de 18 de novembro de 2011.
§ 2o Os cargos em comissão remanejados não integrarão a
estrutura permanente da Casa Civil da Presidência da República e
constará, nos atos de nomeação, seu caráter de transitoriedade, com
remissão a este Decreto.
§ 3o Findo o prazo estabelecido no caput, os cargos em
comissão ficam restituídos à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e seus ocupantes,
automaticamente exonerados.

Art. 4º A 15ª Conferência Nacional de Saúde compreenderá
etapa de monitoramento após o período de realização da etapa nacional de que trata o art. 1º.
Art. 5º O regimento interno da 15ª Conferência Nacional de
Saúde será aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde e editado
mediante portaria do Ministro de Estado da Saúde.
Art. 6º As despesas com a organização e realização da 15ª
Conferência Nacional de Saúde correrão por conta de recursos orçamentários consignados ao Ministério da Saúde.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Arthur Chioro

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2014;
126o da República.

193o

da Independência e

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
DECRETO No 8.379, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014
Altera o Decreto no 5.163, de 30 de julho
de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de
geração de energia elétrica.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nas Leis no 9.074, de 7 de julho de 1995, no
9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998,
no 10.438, de 26 de abril de 2002, no 10.604, de 17 de dezembro de
2002, e no 10.848, de 15 de março de 2004,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014121600002

Presidência da República

.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 423, de 15 de dezembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 721, de 18 de dezembro de
2007, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à
SOCIEDADE DIFUSORA CANGUÇU FM LTDA. para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.
N o- 424, de 15 de dezembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 1.253, de 2 de dezembro de
2010, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à

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

