
Nº 109, quinta-feira, 8 de junho de 20176 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012017060800006

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

"Art. 7º As infrações às normas que regulam os registros, no
Banco Central do Brasil, de capital estrangeiro em moeda na-
cional sujeitam os responsáveis ao disposto no art. 39 da Medida
Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017." (NR)

Art. 52. A Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 42. Às infrações aos dispositivos desta Lei e às normas
infralegais aplica-se o disposto na Medida Provisória nº 784, de
7 de junho de 2017." (NR)

Art. 53. A Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 29. A infração às normas legais e regulamentares que
regem as atividades de depósito centralizado e de registro de
ativos financeiros e de valores mobiliários sujeita as entidades
autorizadas a exercer essas atividades, seus administradores e
membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados às
penalidades e às medidas coercitivas e aos meios alternativos de
solução de controvérsias previstos:

I - na Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017,
aplicáveis pelo Banco Central do Brasil; e

II - na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, aplicáveis
pela Comissão de Valores Mobiliários." (NR)

Art. 54. A Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 11. As infrações às normas legais e regulamentares que
regem os arranjos e as instituições de pagamento sujeitam o
instituidor de arranjo de pagamento e a instituição de pagamento,
os seus administradores e os membros de seus órgãos estatutários
ou contratuais, às penalidades previstas na Medida Provisória nº
784, de 7 de junho de 2017.

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

Art. 55. O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central
do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários editarão normas com-
plementares ao disposto nesta Medida Provisória.

Art. 56. A prática de operações vedadas pelo art. 34 da Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, sujeita o infrator às penalidades
em vigor à época do fato, ainda que a conduta não seja mais ti-
pificada como infração administrativa por norma superveniente.

Art. 57. Ficam revogados:

I - na data de publicação desta Medida Provisória:

a) os art. 35, art.36, art.42, art. 43 e art. 44 da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964;

b) o Decreto-Lei nº 448, de 3 de fevereiro de 1969;

c) o inciso III do caput do art. 11 e o § 4º do art. 26 da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976;

d) o art. 67 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995;

e) o art. 9º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997;

f) o art. 3º da Medida Provisória nº 2.224, de 4 de setembro
de 2001;

g) o art. 12 da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006; e

h) o inciso IV do caput do art. 7º e os art. 43 e art. 44 da Lei
nº 11.795, de 8 de outubro de 2008; e

II - noventa dias após a data de publicação desta Medida
Provisória, o art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Art. 58. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 7 de junho de 2017; 196º da Independência e 129º
da República.

MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Ilan Goldfajn

DECRETO No- 9.076, DE 7 DE JUNHO DE 2017

Dispõe sobre a Conferência Nacional das
Cidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Medida
Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, e no art. 26, caput,
inciso II, da Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017,

D E C R E T A :

Art. 1º A Conferência Nacional das Cidades, prevista no
inciso III do caput do art. 43 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade, constitui-se em instrumento de garantia da
gestão democrática dos assuntos referentes à promoção da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Art. 2º São objetivos da Conferência Nacional das Cidades:

I - promover a interlocução entre autoridades e gestores
públicos dos entes federativos, em seus três níveis, com os diversos
segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Na-
cional de Desenvolvimento Urbano;

II - mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas
e de metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes
nas cidades brasileiras;

III - propiciar a participação popular de diversos segmentos
da sociedade na formulação de proposições e na realização de ava-
liações sobre as formas de execução da Política Nacional de De-
senvolvimento Urbano e das suas áreas estratégicas; e

IV - propiciar e estimular a organização de conferências das
cidades como instrumento para a garantia da gestão democrática das
políticas de desenvolvimento urbano nas regiões, nos Estados, no
Distrito Federal e nos Municípios.

Art. 3º Entre as atividades a serem desenvolvidas durante a
Conferência Nacional das Cidades, estão:

I - a avaliação e proposição de diretrizes para a Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano; e

II - a avaliação da aplicação da Lei nº 10.257, de 2001 - Es-
tatuto da Cidade e da legislação aplicável ao desenvolvimento urbano.

Art. 4º A Conferência Nacional das Cidades será realizada a
cada quatro anos.

Parágrafo único. A 6ª Conferência Nacional das Cidades será
realizada em 2019.

Art. 5º Compete ao Ministério das Cidades:

I - convocar e organizar a Conferência Nacional das Cidades; e

II - editar os regimentos internos de cada Conferência Na-
cional das Cidades.

§ 1º Caberá ao Ministério das Cidades editar novo regimento
interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades no prazo de cento e
vinte dias, contado da data de publicação desde Decreto, para fins de
adequação da Conferência Nacional das Cidades à legislação em vigor.

§ 2º Serão recepcionados pela 6ª Conferência Nacional das
Cidades as propostas aprovadas e os delegados eleitos nas confe-
rências estaduais, distrital e municipais realizadas conforme o dis-
posto na Resolução Normativa nº 19, de 18 de setembro de 2015, do
Conselho das Cidades.

Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto
nº 5.790, de 25 de maio de 2006:

I - o inciso XVI do caput do art. 3º;

II - o § 1º do art. 4º; e

III - os art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 e art. 19.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de junho de 2017; 196º da Independência e 129º
da República.

MICHEL TEMER
Bruno Cavalcanti de Araújo

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

E REFORMA AGRÁRIA

PORTARIA No- 330, DE 1o- DE JUNHO DE 2017

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE CO-
LONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Autarquia Fe-
deral criada pelo Decreto-lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970, alterado
pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1984, por seu Presidente, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, da Estrutura
Regimental, aprovada pelo Decreto nº 8.955, de 11 de janeiro de
2017, combinado com o art. 121, do Regimento Interno, aprovado
pela Portaria/MDA/Nº 49, de 31 de janeiro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União de 1 de fevereiro de 2017, tendo em vista a
decisão adotada em sua 673ª Reunião, realizada em 01 de junho de
2017;

Considerando que a instrução e a análise do processo Nº
54170.005543/2016-66 estão de acordo com os requisitos exigidos
pela Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, regulamentada pelo
Decreto 74.965, de 26 de novembro de 1974 para obtenção de au-
torização pelo INCRA para aquisição ou arrendamento de imóvel
rural;

Considerando as manifestações da Divisão de Ordenamento
da Estrutura Fundiária - SR(06)F, da Procuradoria Regional da
SR(06), da Divisão de Fiscalização e de Controle de Aquisições por
Estrangeiros - DFC-2 e da Procuradoria Federal Especializada - PFE
favoráveis à proposta de aquisição ou arrendamento do imóvel rural
denominado "Fazenda Barreiro", situado no município de Limeira do
Oeste-MG;

Considerando que o pretendente é casado com brasileira em
regime de comunhão parcial de bens e tem filhos brasileiros, se
enquadra no inciso III do § 2º, ficando dispensado da apresentação da
documentação exigida no § 1º e no caput do artigo 12 da Lei nº
5.709/71;

Considerando que a área requerida pelo interessado é de
48,5731 (quarenta e oito hectares, cinquenta e sete ares e trinta e um
centiares) hectares, equivalente a 3,2382 Módulos de Exploração In-
definida, não ultrapassando os limites de 50 (cinquenta) MEI, em área
contínua ou descontínua, prescritos no art. 3º da Lei nº 5.709, de 7 de
outubro de 1971, e art. 7º do Decreto nº. 74.965, de 26 de novembro
de 1974;

Considerando que a área do imóvel rural objeto da soli-
citação é constituída da Matrícula nº 27.713, Livro 2, registrado no
Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Iturama, Estado de
Minas Gerais, e encontra-se em conformidade com os requisitos le-
gais para aquisição ou arrendamento por estrangeiro;

Considerando que a área do imóvel rural é inferior a 20
Módulos de Exploração Indefinida, sendo dispensável a apresentação
e aprovação do Projeto Técnico de Exploração de que trata o art. 7°
§4° do Decreto n° 74.965, de 26/11/1974;

Considerando a autorização contida na Resolução do Con-
selho Diretor - CD, consubstanciada na Ata da 673ª Reunião, rea-
lizada em 01 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º AUTORIZAR, com base na Lei nº 5.709 de 1971,
regulamentada pelo Decreto n° 74.965, de 1974, o Senhor JERÔME
PUGET, administrador de empresa, de nacionalidade francesa, por-
tador da Cédula de Identidade de Estrangeiro - Permanente RNE nº
V414549-I, com validade até 28/01/2019, expedida pelo CGPI/DI-
REX/DPF, CPF nº 231.641.108-80, casado em regime de comunhão
parcial de bens com ADRIENE FONSECA PUGET, nacionalidade
brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 53.814.616-3, ex-
pedida pelo SSP-SP, CPF Nº 004.971.756-14, residentes e domici-
liados à Avenida Seis Irmãos, n° 1.634, Centro, CEP: 32280-000,
Iturama-MG, a adquirir o imóvel rural denominado "Fazenda Bar-
reiro", com área de 48,5731 (quarenta e oito hectares, cinquenta e sete
ares e trinta e um centiares) hectares, localizado no Município de
Limeira do Oeste/MG. A área do referido imóvel rural equivale a
3,2382 Módulos de Exploração Indefinida, cadastrado no Sistema Na-
cional e Cadastro Rural - SNCR sob o código nº 950.157.326.844-1.

Art. 2º A autorização terá prazo de validade de 30 (trinta)
dias para que o interessado providencie a lavratura da escritura pú-
blica e mais 15 (quinze) dias para efetuar o registro do imóvel rural
na circunscrição imobiliária competente, conforme Parágrafo Único,
do art. 10, do Decreto nº 74.965/1974.

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

LEONARDO GÓES SILVA

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 188, de 7 de junho de 2017. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Segurança nº 34.797.

No- 189, de 7 de junho de 2017. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.684.

No- 190, de 7 de junho de 2017. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de
2017.

No- 191, de 7 de junho de 2017. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Segurança nº 34.825.

Presidência da República
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