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Presidência da República

.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 265, de 3 de julho de 2013. Proposta ao Senado Federal para que
seja retificada a Resolução no 25, de 2009, que autorizou a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Estado do Maranhão e o Bank of America, N.A. (BofAML), destinados à quitação do Resíduo das Dívidas
constituídas pelo Estado em razão das Leis Federais no 8.727, de
1993, e no 9.496, de 1997.

§ 1o O cálculo do excedente em óleo da União deverá considerar o bônus de assinatura, o desenvolvimento em módulos de
produção individualizados e o fluxo de caixa durante a vigência do
contrato de partilha de produção.
§ 2o O percentual mínimo do excedente em óleo da União,
na média do período de vigência do contrato de partilha de produção
será de quarenta por cento, para o preço do barril de petróleo de US$
105,00 (cento e cinco dólares norte-americanos).
§ 3o A participação mínima da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras no consórcio previsto no art. 20 da Lei no 12.351, de 2010,
será de trinta por cento.
§ 4o Somente poderão ser reconhecidos como custo em óleo
os gastos, realizados pelo contratado, relacionados à execução das
atividades vinculadas ao objeto do contratode partilha de produção e
aprovados no âmbito do comitê operacional, tendo como referência
custos típicos da atividade e que reflitam as melhores práticas da
indústria do petróleo.

V - o conteúdo local do TLD não será computado para fins
de cumprimento do percentual mínimo do conteúdo local da Fase de
Exploração.
§ 8o Os valores percentuais, de conteúdo local, dos itens e
subitens de engenharia básica e engenharia de detalhamento não poderão ser revistos e, se forem ultrapassados, o adicional poderá ser
transferido, a este título, para os módulos subsequentes multiplicados
por dois.
§ 9o O valor do bônus de assinatura será igual a R$
15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais) e a parcela deste a ser
destinada à Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA será igual a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
EDISON LOBÃO

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
Em 2 de julho de 2013
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CNPJ: 15.661.767/0001-39
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Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Federal
Especializada do ITI (fls. 194/199) RECEBO a solicitação de credenciamento da Autoridade de Registro DIGIBLU, operacionalmente
vinculada à AC CERTISIGN RFB, com fulcro no item 2.2.2.1.2 do
DOC ICP 03, versão 4.6, de 25 de maio de 2012. Encaminhe-se o
processo à Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Normalização.
RENATO DA SILVEIRA MARTINI

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
RETIFICAÇÃO

§ 5o O contratado, a cada mês, poderá apropriar-se do valor
correspondente ao custo em óleo respeitando o limite de cinquenta
por cento do valor bruto da produção nos dois primeiros anos de
produção e de trinta por cento nos anos seguintes.

Na Portaria nº 102/AGU, de 12 de abril de 2013, publicada
no Diário Oficial da União de 15 de abril de 2013, Seção 1, págs. 1,
2 e 3, onde se lê: "Art. 25 Excepcionalmente, o primeiro ciclo de
avaliação da GDACE terá duração inferior ao estabelecido no caput
do art. 14, iniciando-se em 26 de novembro de 2012 e encerrando-se
em 30 de junho de 2013.", leia-se: "Art. 25 Excepcionalmente, o
primeiro ciclo de avaliação da GDACE terá duração inferior ao estabelecido no caput do art. 14, iniciando-se a partir da data de publicação desta Portaria e encerrando-se em 30 de junho de 2013.".

§ 6o Os custos que ultrapassem os limites definidos no § 5o
serão acumulados para apropriação nos anos subsequentes, sem atualização monetária.

CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL
DA UNIÃO

§ 7o O conteúdo local mínimo obedecerá aos seguintes critérios:
I - trinta e sete por cento para a Fase de Exploração;
II - quinze por cento para o Teste de Longa Duração - TLD,
quando esta atividade fizer parte da Fase de Exploração;
III - cinquenta e cinco por cento para os módulos da Etapa
de Desenvolvimento que iniciarem a produção até 2021;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013070400001

RETIFICAÇÃO
No art. 3º da Resolução nº 4, do Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União, de 03 de setembro de 2012, publicada no
Diário Oficial da União de 06 de setembro de 2012, Seção 1, pág. 2,
onde se lê: "aplica-se às vagas ocorridas até 31 de dezembro de
2012", leia-se: "aplica-se às vagas ocorridas a partir de 31 de dezembro de 2012".
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