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V - as praças componentes da reserva da Marinha quando
convocadas, designadas ou mobilizadas para o Serviço Ativo da
Marinha; e
VI - os Alunos da Escola de Formação de Sargentos, os
Grumetes, os Aprendizes-Marinheiros e os Alunos do Curso de
Formação de Soldados Fuzileiros Navais.
§ 3o As praças componentes da reserva da Marinha, quando
convocadas, designadas ou mobilizadas para o Serviço Ativo da
Marinha, são incluídas no CPRM." (NR)
Art. 2o A Lei no 9.519, de 26 de novembro de 1997, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 7o-A e 7o-B:
"Art. 7o- A. Os Almirantes-de-Esquadra nomeados Ministros
do Superior Tribunal Militar são transferidos para o Quadro Suplementar."

1
VIII - instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares, em razão:
a) da inexistência de condições objetivas para sua realização
no órgão ou entidade de origem;
........................................................................................................
IX - requisitar, em caráter irrecusável, servidores para compor comissões disciplinares;

XI - recomendar a instauração de sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares;
XII - avocar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, quando verificada qualquer das hipóteses previstas no inciso VIII, inclusive promovendo a aplicação
da penalidade cabível;
XIII - requisitar as sindicâncias, procedimentos e processos
administrativos disciplinares julgados há menos de cinco anos
por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, para reexame; e

Art. 3o A criação dos cargos, postos e graduações previstos
nesta Lei fica condicionada a sua expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente
para seu primeiro provimento, nos termos do § 1o do art. 169 da
Constituição Federal.

XIV - representar ao superior hierárquico, para apurar a
omissão da autoridade responsável por instauração de sindicância, procedimento ou processo administrativo disciplinar.
.........................................................................................................

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Ficam revogados os incisos III, IV, V e VI do caput
do art. 11 e o seu § 1o da Lei no 9.519, de 26 de novembro de 1997.
Brasília, 11 de março de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Júlio Soares de Moura Neto
Paulo Bernardo Silva

.

Atos do Poder Executivo
DECRETO N o- 7.128, DE 11 DE MARÇO DE 2010
Altera o Decreto no 5.480, de 30 de junho
de 2005, que dispõe sobre o Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o O Decreto no 5.480, de 30 de junho de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o ...................................................................................
.........................................................................................................
§ 3o Caberá à Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da
Presidência da Repúblicaexercer as atribuições de unidade seccional de correição dos órgãos integrantes da Presidência da
República e da Vice-Presidência da República, com exceção da
Controladoria-Geral da União e da Agência Brasileira de Inteligência.
.............................................................................................." (NR)
"Art. 3o ....................................................................................
.........................................................................................................

§ 4o O julgamento dos processos, procedimentos e sindicâncias resultantes da instauração, avocação ou requisição previstas neste artigo compete:
I - ao Ministro de Estado do Controle e da Transparência,
nas hipóteses de aplicação das penas de demissão, suspensão
superior a trinta dias, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função
comissionada;

DECRETA:
Art. 1o O art. 54 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 54. ..................................................................................
.........................................................................................................
III - leilões, chamadas ou ofertas públicas junto a agentes
vendedores e exportadores;
IV - aditamentos de contratos de fornecimento de energia
elétrica, em vigor no dia 26 de agosto de 2002, firmados entre
os agentes vendedores de que trata o caput e seus consumidores finais, com vigência até 31 de dezembro de 2010; e
V - aditamento dos contratos de compra de energia elétrica a
que se refere o inciso IV, vigentes na data de publicação da Lei
o
n 11.943, de 28 de maio de 2009, para vigorarem até 30 de
junho de 2015, desde que, cumulativamente:
a) atendam ao disposto no art. 3o da Lei no 10.604, de 17 de
dezembro de 2002; e
b) observem o disposto nos §§ 5o a 7o deste artigo.
..........................................................................................................
§ 5o O aditamento referido no inciso V deverá prever a
segmentação, a ser realizada pela ANEEL, das tarifas em parcela
correspondente ao fornecimento de potência e energia elétrica e
parcela correspondente aos encargos setoriais de responsabilidade
dos consumidores finais.

III - aos Corregedores-Gerais Adjuntos, na hipótese de aplicação da pena de advertência." (NR)

§ 6o A parcela correspondente ao fornecimento de potência e
energia elétrica de que trata o inciso V será definida pela ANEEL, considerando a tarifa aplicada de acordo com o disposto no
§ 3o deste artigo, e será reajustada, anualmente, pela variação do
Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou em outros termos
anteriormente pactuados.

"Art. 5o ....................................................................................
.........................................................................................................

§ 7o A parcela correspondente aos encargos setoriais de que
trata o § 5o será também definida pela ANEEL." (NR)

II - ao Corregedor-Geral, na hipótese de aplicação da pena de
suspensão de até trinta dias; e

VII - supervisionar as atividades de correição desempenhadas
pelos órgãos e entidades submetidos à sua esfera de competência;
.............................................................................................." (NR)
"Art. 8o Os cargos dos titulares das unidades setoriais e
seccionais de correição são privativos de servidores públicos efetivos, que possuam nível de escolaridade superior e sejam, preferencialmente:
I - graduados em Direito; ou
II - integrantes da carreira de Finanças e Controle.
§ 1o A indicação dos titulares das unidades seccionais será
submetida previamente à apreciação do Órgão Central do Sistema
de Correição.
.........................................................................................................
§ 4o Os titulares das unidades seccionais serão nomeados
para mandato de dois anos, salvo disposição em contrário na
legislação." (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Ficam revogados:
I - o § 1o e o § 2o do art. 4o do Decreto no 5.480, de 30 de
junho de 2005; e
II - o art. 2o do Decreto no 6.692, de 12 de dezembro de 2008.
Brasília, 11 de março de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.

II - pelo Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da União;
III - pelo Corregedor-Geral e pelos Corregedores-Gerais Adjuntos do Órgão Central do Sistema;
.............................................................................................." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, no art. 3o da Lei
no 10.604, de 17 de dezembro de 2002, na Lei no 10.848, de 15 de
março de 2004, e na Lei no 11.943, de 28 de maio de 2009,

X - realizar inspeções nas unidades de correição;

"Art. 7o-B. Os Oficiais componentes da reserva da Marinha,
quando convocados, designados ou mobilizados para o Serviço
Ativo da Marinha, são incluídos no CORM."

Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos
orçamentários forem suficientes somente para provimento parcial dos
cargos, postos e graduações, o saldo da autorização e das respectivas
dotações para seu provimento deverão constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.

Nº 48, sexta-feira, 12 de março de 2010

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Jorge Hage Sobrinho
DECRETO N o- 7.129, DE 11 DE MARÇO DE 2010

"Art. 4o ....................................................................................
.........................................................................................................
III - gerir e exercer o controle técnico das atividades correcionais desempenhadas no âmbito do Poder Executivo Federal;
.........................................................................................................
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010031200004

Dá nova redação ao art. 54 do Decreto no
5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia
elétrica e o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de
energia elétrica.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Edison Lobão
DECRETO N o- 7.130, DE 11 DE MARÇO DE 2010
Adota a Recomendação no 10, de 26 de
junho de 2009, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 16, § 5o, inciso I, da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e no Decreto no 4.297, de 10 de julho de 2002,
DECRETA:
Art. 1o Fica adotada a Recomendação no 10, de 26 de junho
de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que
autoriza a redução, para fins de recomposição, da área de reserva
legal, para até cinquenta por cento, dos imóveis situados nas Áreas
Produtivas (Zonas de Consolidação e Expansão), definidas no art. 5o,
inciso I, da Lei Estadual no 7.243, de 9 de janeiro de 2009, do Estado
do Pará, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico da
área de influência das rodovias BR-163 (Cuiabá/Santarém) e BR-230
(Transamazônica) - Zona Oeste.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Izabella Mônica Vieira Teixeira

MINISTÉRIO DAS REALAÇÕES EXTERIORES
DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 2010
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade
de Grão-Mestre da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, resolve

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

