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Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 101, de 2017 (no 5.850/16 na
Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre adoção e altera a Lei no

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)".

Ouvido, o Ministério do Desenvolvimento Social manifes-
tou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

§ 1o do art. 19 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
alterado pelo art. 2o do projeto de lei

"§ 1o Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua si-
tuação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a
autoridade judiciária competente, com base em relatório elabo-
rado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar
ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das mo-
dalidades previstas no art. 28 desta Lei."

Razões do veto

"Embora louvável, a redução do prazo para reavaliação da
situação representaria sobrecarga às atividades das equipes in-
terprofissionais dos Serviços de Acolhimento do SUAS, podendo
comprometer a realização e a eficácia do trabalho em outras
tarefas essenciais, e que também subsidiam a tomada de decisão
pela autoridade judiciária. Não obstante, o acompanhamento sis-
temático não exclui a imediata comunicação à autoridade em
prazo inferior, caso identificados fatos ou situações que a de-
mandem."

O Ministério do Desenvolvimento Social juntamente com o
Ministério dos Direitos Humanos, acrescentou, ainda, veto aos dis-
positivos a seguir transcritos:

§ 6o do art. 19-A da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
alterado pelo art. 2o do projeto de lei

"§ 6o Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o
genitor nem representante da família extensa para confirmar a
intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade
judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será
colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a
adotá-la."

Razões do veto

"O dispositivo apresenta incongruência com o proposto § 4o

do mesmo artigo, que determina a extinção, e não a suspensão,
do poder familiar. Além disso, para a colocação da criança para
adoção, seria necessário alcançar-se também o poder familiar do

pai, não prevista pelo dispositivo, que só aborda o poder familiar
da mãe."

§ 10 do art. 19-A da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
alterado pelo art. 2o do projeto de lei

"§ 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e
crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de
30 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento."

Razões do veto

"O prazo previsto no dispositivo é exíguo, e mostra-se in-
compatível com a sistemática do Estatuto e com o prazo de busca
à família extensa, conforme disposto no § 3o do mesmo artigo.
Além disso, é insuficiente para se resguardar que a mãe não
tenha agido sob influência do estado puerperal e que, assim,
possa ainda reivindicar a criança."

§ 2o do art. 19-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
alterado pelo art. 2o do projeto de lei

"§ 2o Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de
18 (dezoito) anos não inscritas nos cadastros de adoção, desde
que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadri-
nhamento de que fazem parte."

Razões do veto

"A manutenção do dispositivo implicaria em prejuízo a
crianças e adolescentes com remotas chances de adoção, ao vedar
a possibilidade de serem apadrinhadas por quem está inscrito nos
cadastros de adoção, sendo que o perfil priorizado nos programas
de apadrinhamento é justamente o de crianças e adolescentes com
remotas possibilidades de reinserção familiar. A realidade tem
mostrado que parte desse contingente tem logrado sua adoção
após a participação em programas de apadrinhamento e cons-
trução gradativa de vínculo afetivo com padrinhos e madrinhas,
potenciais adotantes."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

No- 467, de 22 de novembro de 2017. Comunica ao Senado Federal
que, em face da rejeição pelo Congresso Nacional do veto parcial ao
Projeto de Lei no 130, de 2014 Complementar (no 54/15 - Com-
plementar, na Câmara dos Deputados), transformado na Lei Com-
plementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, acaba de promulgá-lo,
motivo pelo qual restitui dois exemplares dos respectivos autógrafos.

No- 468, de 22 de novembro de 2017. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a política de
governança da administração pública federal direta, autárquica e fun-
dacional".

CASA CIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

RETIFICAÇÃO

Na Portaria INCRA/SR-04 Nº 001 de 24 de abril de 2017,
publicada no DOU nº 79, Seção 1, pág. 1, de 26/04/2017 que criou o
Projeto de Assentamento SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO, no mu-
nicípio de GOIÁS/GO, Cód. SIPRA GO0440000, onde se lê ". prevê
a criação de 45 (quarenta e cinco) unidades agrícolas,..." leia-se:
"...prevê a criação de 46 (quarenta seis) unidades agrícolas...".

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

Entidade: AR LOGISTRA SISTEMAS
Processo nº: 99990.000330/2017-11

DEFIRO o pedido de credenciamento da AR LOGISTRA
SISTEMAS, vinculada à AC SOLUTI MÚLTIPLA, com instalação
técnica localizada na Rua Olavo Bilac -E, nº1842, Sala 01, Jardim
América, Chapeco/SC.

Entidade: AR REDER CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Processo nº: 99990.000757/2017-10

DEFIRO o pedido de credenciamento da AR REDER CER-
TIFICAÇÃO DIGITAL, vinculada à AC DOCCLOUD RFB, com
instalação técnica localizada na Avenida Júlio Antônio Thurler, 145,
Olaria, Nova Friburgo/RJ.

Entidade: AR CERTDIGITAL
Processo nº: 99990.000682/2017-69

DEFIRO o pedido de credenciamento da AR CERTDIGI-
TAL, vinculada às AC VALID RFB e AC VALID BRASIL, com
instalação técnica localizada na AV. Sagitário No 138, Complemento:
CJ.1214 B - Setor A - 2 Ed. Alpha Square, Sítio Tamboré Alphaville,
B a r u e r i / S P.

Entidade: AR ZENARI
Processo Nº: 99990.000770/2017-61

DEFIRO o pedido de credenciamento da AR ZENARI, vin-
culada às AC SERASA CD, AC SERASA CD SSL V5, AC SE-
RASA RFB e AC SERASA JUS, com instalação técnica localizada
na Rua Bosque, nº 1589, Bloco 1, Sala 1208, Edifício Palatino - Barra
Funda - São Paulo/SP.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

PORTARIA No- 654, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Formaliza e atualiza o detalhamento do Planejamento Estratégico para fins de acompanhamento e apuração do desempenho dos programas estruturantes na Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no art. 35, Parágrafo único, inciso
III, do Decreto nº 8.889, de 26 de outubro de 2016 e a Portaria nº 424, de 14 julho de 2017 que torna público o Planejamento Estratégico da Sead e objetiva a melhoria da gestão institucional para o alcance de resultados
efetivos no meio rural, resolve:

Art. 1º Formalizar e atualizar o detalhamento do Planejamento Estratégico da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 2017 - 2019, propondo para os programas estruturantes,
a definição dos respectivos índices, percentual de execução planejada, indicadores e metas para o monitoramento e apuração do desempenho das políticas da Sead respectivos ao ano de 2017, conforme o Anexo I.

Art. 2° Fica Revogada a Portaria n° 460, de 2 de agosto de 2017.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JEFFERSON CORITEAC

ANEXO I

QUADRO DE ÍNDICES, INDICADORES E METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEAD 2017 - 2019

. Programa Estruturante Finalístico Índice %  Execução
Planejado por Índice

Indicador Meta

. Programa Nacional de Acesso à Terra Acesso à Terra 100% Nº de famílias beneficiadas no PNCF 500

. Nº de títulos emitidos (rurais) pelo Terra Legal 5.060

. Nº de títulos urbanos emitidos pelo Terra Legal 105

. Programa de Fomento à Comercialização e
Organização Produtiva

Fomento à Comercialização e Organi-
zação Produtiva

100% Nº de organizações econômicas da agricultura familiar participantes de feiras
nacionais

480

. Nº de organizações econômicas da agricultura familiar participantes de feiras
internacionais

20

. Nº de cooperativas com acesso ao PAA - Formação de estoque 60

. Volume de matéria prima adquirida da agricultura familiar no âmbito do selo
combustível social (mil toneladas)

3.151,7

. Aquisições da agricultura familiar no âmbito do Selo Combustível Social (em
R$)

4.058.903.223

. Nº de organizações econômicas da agricultura familiar atendidas no Ater Mais
Gestão

34
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. Nº de atendimentos a Organizações Econômicas da Agricultura Familiar atendidas
no ATER Mais Gestão

100

. Programa de Fortalecimento da Agricultura
Familiar

Fortalecimento da Agricultura Familiar 100% Nº de operações de crédito do Pronaf 1.600.000

. Nº de agricultores aderidos ao Garantia Safra 1.397.560

. Nº de municípios aderidos ao Garantia Safra 1.687

. Valor Total Segurado para o Seguro da Agricultura Familiar em R$ 11 . 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0

. Programa de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e Solidário

Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário

100% Nº de atendimentos de ATER 353.257

. 100% Nº agricultores familiares beneficiários de ATER 132.000

. 100% Nº de operações de crédito do Pronaf -Agroecologia 450

. Programa de Fortalecimento da ATER Fortalecimento da ATER 100% Nº de atendimentos de ATER 353.257

. Nº agricultores familiares beneficiários de ATER 132.000

. Nº de organizações econômicas da agricultura familiar atendidas no Ater Mais
Gestão

34

. Nº de atendimentos a organizações econômicas da Agricultura Familiar atendidas
no ATER Mais Gestão

100

. Programa de Valorização da Juventude Rural Valorização da Juventude Rural 100% Nº de jovens beneficiados no PNCF 150

. Nº de operações de crédito do Pronaf Jovem 365

. Nº de atendimentos de agricultores familiares jovens com ATER 35.729

. Nº de agricultores familiares jovens beneficiários de ATER 13.715

. Programa de promoção da autonomia de
mulheres rurais

Promoção da autonomia de mulheres
rurais

100% Nº de mulheres beneficiadas no PNCF 150

. Nº de agricultores familiares mulheres com operações de crédito no Pronaf 560.000

. N º de atendimentos de agricultoras familiares mulheres com ATER 150.419

. Nº de agricultoras familiares mulheres beneficiadas com ATER 59.400

S E C R E TA R I A - G E R A L

RESOLUÇÃO No- 28, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera a Resolução nº 20, de 8 de novembro
de 2017, do Conselho do Programa de Par-
cerias de Investimentos da Presidência da
República que aprova as condições da trans-
ferência do controle acionário detido pela
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletro-
bras na Companhia Boa Vista Energia S.A.,
na Companhia Energética de Alagoas, na
Companhia Energética do Piauí, na Centrais
Elétricas de Rondônia S.A., na Companhia
de Eletricidade do Acre S.A. e na Amazo-
nas Distribuidora de Energia S.A., de forma
associada à outorga da concessão do serviço
público de distribuição de energia elétrica.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-
GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E O MINISTRO
DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso da atribuição que
lhes foi conferida pelo art. 1º da Resolução nº 21, de 8 de novembro de
2017 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, re-
solvem, ad referendum:

Art. 1º A Resolução nº 20 de 8 de novembro de 2017, do
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência
da República, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º .....................................................................................

§ 1º Além dos ajustes previstos no caput deste artigo, a Ele-
trobras poderá, a critério da Assembleia Geral de Acionistas, as-
sumir os direitos e obrigações de responsabilidade das distribui-
doras, referentes à Conta de Consumo de Combustíveis - CCC e à
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, reconhecidos nas
Demonstrações Financeiras das Distribuidoras na data base dos
estudos considerando os ajustes até 30 de junho de 2017, inclusive
os direitos referentes ao inciso IX do artigo 13º da Lei 10.438, de
26 de abril de 2002, com a nova redação dada pela Lei 13.299, de
21 de junho de 2016, devendo a Eletrobras assumir, em con-
trapartida, de forma comutativa, direitos e/ou obrigações em valor
equivalente.
...........................................................................................................

§ 3º A Assembleia Geral da Eletrobras para deliberação da
venda do controle acionário de que trata a presente Resolução e
das medidas previstas neste artigo deverá ser realizada até 1º de
fevereiro de 2018, de acordo com o que estabelece o art. 4º, § 12,
do Decreto nº 9.192, de 6 de novembro de 2017 e o art. 42, I, do
Estatuto Social da Eletrobras." (NR)

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

W. MOREIRA FRANCO
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral

da Presidência da República

FERNANDO COELHO FILHO
Ministro de Estado de Minas e Energia

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO

DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 66, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO AMAZONAS, no uso das
atribuições contidas no art. 44, do Regimento Interno das Supe-
rintendências Federais de Agricultura, aprovado pela Portaria Mi-
nisterial nº 428, de 09/06/2010, e Portaria SE/MAPA nº 2.036, de
15/09/2017, publicada em 18/09/2017. E tendo em vista o disposto no
art. 2º do Anexo I, da Instrução Normativa nº 66, de 27 de novembro
de 2006, Art. 3º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, no Decreto
nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e o que consta no Processo nº
21010.002995/2017-51, resolve:

Art. 1º Renovar o credenciamento sob número BR AM 477
da empresa MOSS QUATRO M LTDA, CNPJ 04.471.785/0001-31,
localizada a Rua Alarico Furtado, 1522, Val Paraíso - Bairro Jorge
Teixeira - CEP 69.088-301, Manaus/AM, para, na qualidade de em-
presa que realiza tratamento fitossanitário com fins quarentenários no
trânsito internacional de vegetais, seus produtos, subprodutos e em-
balagem de madeira, executar os seguintes tratamentos: TRATAMEN-
TO TÉRMICO - HT.

Art. 2º O Credenciamento de que trata esta Portaria terá
validade por 05 (cinco) anos, podendo ser renovado por igual pe-
ríodo, mantido o mesmo número do credenciamento inicial, devendo
a Empresa requerer a renovação por meio da apresentação de re-
querimento encaminhado ao Serviço de Sanidade, Inspeção e Fis-
calização Vegetal do Amazonas em até 120 (cento e vinte) dias antes
do vencimento do mesmo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

MARK ELBER SALES DANTAS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO PARANÁ

PORTARIA Nº 609, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DA AGRICULTURA
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no
Artigo 44 do Regimento Interno das SFA, aprovado através da Por-
taria Ministerial nº 428, de 09 de junho de 2010, publicada no DOU
de 14 de junho de 2010, Portaria SE/MAPA nº 1231, de 09 de junho
de 2017, publicada no DOU nº 114, de 16 de junho de 2017, e para
fins de aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 818, de 05 de se-
tembro de 1969 e Instrução Normativa nº 22 de 20 de junho de 2013,
resolve:

HABILITAR o Médico Veterinário FERNANDO ASSIS
ROCHA VIEIRA, CRMV-PR Nº11118, para fornecer GUIA DE
TRÂNSITO ANIMAL das seguintes espécies (processo
21034.015248/2017-12):

1-EQUINOS, ASININOS, MUARES no Estado do Paraná;

2-BOVINOS, BUBALINOS, OVINOS E CAPRINOS ex-
clusivamente para a saída de eventos agropecuários no Estado do
Paraná, destinados aos municípios do Estado do Paraná.

ALEXANDRE ORIO BASTOS

PORTARIAS DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DA AGRICULTURA
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no
Artigo 44 do Regimento Interno das SFA, aprovado através da
Portaria Ministerial nº 428, de 09 de junho de 2010, publicada no
DOU de 14 de junho de 2010, Portaria SE/MAPA nº 1231, de 09
de junho de 2017, publicada no DOU nº 114, de 16 de junho de
2017, e para fins de aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 818,
de 05 de setembro de 1969 e Instrução Normativa nº 22 de 20 de
junho de 2013, resolve:

Nº634 - HABILITAR o Médico Veterinário WILLIAN QUEIROZ,
CRMV-PR Nº11787 para fornecer GUIA DE TRÂNSITO ANI-
MAL DE AVES no Estado do Paraná, processo
21034.016802/2017-71.

Nº635 - HABILITAR o Médico Veterinário GUSTAVO FER-
NANDES, CRMV-PR Nº8377 para fornecer GUIA DE TRÂN-
SITO ANIMAL DE PEIXES no Estado do Paraná, processo
21034.016828/2017-19.

Nº636 - HABILITAR o Médico Veterinário JOÃO PAULO GU-
BERT DELEVATTI, CRMV-PR Nº15197 para fornecer GUIA DE
TRÂNSITO ANIMAL DE SUÍNOS no Estado do Paraná, processo
21034.016821/2017-05.

Nº637 - HABILITAR o Médico Veterinário JULIA SOLDI
SCHUHLI, CRMV-PR Nº14147 para fornecer GUIA DE TRÂN-
SITO ANIMAL DE AVES no Estado do Paraná, processo
21034.016817/2017-39.

Nº638 - HABILITAR o Médico Veterinário LUCAS VOLNEI
SCHNEIDER, CRMV-PR Nº15194 para fornecer GUIA DE
TRÂNSITO ANIMAL DE AVES no Estado do Paraná, processo
21034.016813/2017-51.

Nº639 - CANCELAR A HABILITAÇÃO do Médico Veterinário
VICTOR LUCAS GOMES SILVA CRMV-PR Nº13552, de acordo
com o item VII do Art. 9º da Instrução Normativa nº22 de
20/06/2013, revogando a Portaria nº287 de 04/07/2016, processo
21034.006674/2016-76.

Nº640 - HABILITAR o Médico Veterinário MARCIA APARE-
CIDA BARBOSA DAS GRAÇAS, CRMV-PR Nº14364 para for-
necer GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL DE AVES no Estado do
Paraná, processo 21034.015871/2017-67.

ALEXANDRE ORIO BASTOS
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