Seção 1

ISSN 1677-7042

I - a criação de conselho dos direitos da mulher;
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III - dinamizar o trabalho em rede, com a promoção do intercâmbio de
informações e de ações descentralizadas;

II - a elaboração de planos de políticas públicas para as mulheres, de forma
a garantir a sua inclusão na lei orçamentária;

IV - estimular a eliminação de práticas tradicionais de desvalorização da mulher;
V - prevenir a vitimização secundária;

III - a criação, a implementação e o fortalecimento dos organismos de
políticas para as mulheres, que deverão apresentar os seus planos de ação;

VI - incentivar a autonomia das mulheres na decisão sobre suas vidas e seus corpos;

IV - a coordenação do Sinapom;

VII - aprimorar a influência das mulheres nos acontecimentos em sua
comunidade e em seu País;

V - os planos de políticas para as mulheres, em conformidade com o PNPM,
com a participação da sociedade civil, em especial de mulheres, em todas as etapas
dos processos;

VIII - garantir o acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais
e ambientais para as mulheres;

VI - a criação, o desenvolvimento e a manutenção de programas, ações e
projetos para a execução das políticas públicas para as mulheres;

IX - possibilitar formas de independência financeira
especialmente às mulheres vítimas de violência doméstica;

VII - a edição de normas complementares para a organização e o
funcionamento do Sinapom, em âmbito estadual, distrital e municipal;

doméstica;

VIII - a criação de instrumentos para estimular a colaboração entre os entes
federativos para a execução das políticas públicas para as mulheres; e
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XI - ampliar os meios de acolhimento de emergência;
XII - prevenir a reincidência dos agressores em crimes de violência doméstica;

IX - o financiamento da execução de programas, ações e projetos das
políticas públicas para as mulheres.

XIII - promover programas de intervenção junto a jovens agressores;

§ 1º As unidades federativas integrantes do Sinapom informarão à
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério dos Direitos Humanos os
dados necessários para a coordenação do Sistema.

XIV - intensificar a formação e o aperfeiçoamento de profissionais que lidam
direta ou indiretamente com a violência doméstica contra a mulher;

§ 2º A Rede Brasil Mulher, instituída pelo Decreto nº 9.223, de 6 de
dezembro de 2017, implementará suas ações em articulação com o Sinapom.

XV - colher e tratar dados estatísticos que permitam sistematizar o
conhecimento e a informação sobre os casos de violência doméstica contra a
mulher;

Seção IV
Dos conselhos dos direitos das mulheres

XVI - promover estudos que permitam aperfeiçoar o conhecimento em
matéria de violência doméstica contra a mulher;

Art. 5º Os conselhos dos direitos das mulheres a que se refere o inciso I
do caput do art. 4º serão órgãos permanentes, consultivos ou deliberativos, não
jurisdicionais, aos quais compete tratar das políticas públicas para as mulheres e
garantir o exercício dos direitos das mulheres, considerada a sua diversidade.

XVII - criar instrumentos de monitoramento de estatísticas sobre violência
doméstica contra a mulher;
XVIII - estruturar as redes de atendimento à mulher em situação de
violência nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal; e

Parágrafo único. A função primordial dos conselhos dos direitos da mulher
é garantir a participação e o controle social dos movimentos de mulheres, por meio
de suas representantes, na definição, no planejamento, na execução e na avaliação das
políticas públicas destinadas às mulheres.

XIX - destinar recursos orçamentários para a prevenção e o combate à
violência doméstica contra a mulher.
Parágrafo único. Os objetivos estabelecidos no PNaViD direcionarão a
formulação das metas, das ações e dos indicadores a serem elaborados e
desenvolvidos pelos gestores públicos em todas as esferas de governo.

CAPÍTULO II
DO PLANO NACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Art. 10. O PNaViD será implementado por meio de estratégias que garantam
a integração, a coordenação e a cooperação federativa, a interoperabilidade, a
capacitação dos profissionais, a complementaridade, a dotação de recursos humanos, o
diagnóstico dos problemas a serem enfrentados e a excelência técnica.

Art. 6º O Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher
- PNaViD é o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que norteará a estratégia
de combate à violência doméstica a ser implementada pelos três níveis de governo, de
forma integrada e coordenada, com vistas à preservação da vida e à incolumidade
física das pessoas, à manutenção da ordem pública, ao enfrentamento à violência
doméstica e à sua prevenção e ao apoio às mulheres vitimadas.

Parágrafo único. O PNaViD será revisto a cada cinco anos.
Art. 11. Ato do Ministério dos Direitos Humanos regulamentará o disposto
neste Decreto.

§ 1º O PNaViD visará também à criação de estruturas de apoio e de
atendimento, à coordenação da recuperação dos agressores, à qualificação dos
profissionais que lidam com a violência doméstica contra a mulher, ao engajamento da
sociedade e à transparência e à publicidade das boas práticas.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 2º O PNaViD se integrará às políticas em curso, especialmente àquelas
cujo desenvolvimento impactará nas ações de segurança pública, saúde, educação,
justiça e assistência social e nas políticas setoriais que tangenciam a equidade de
gênero, observada a transversalidade, com vistas à promoção de um ambiente sem
discriminação e seguro para todos.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Gustavo do Vale Rocha

Seção I
Dos princípios

DECRETO Nº 9.587, DE 27 DE NOVEMBRO 2018

Art. 7º O PNaViD será norteado pelos seguintes princípios:

Instala a Agência Nacional de Mineração e aprova a sua
Estrutura Regimental e o seu Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão.

I - garantia dos direitos fundamentais;
II - respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e às garantias individuais e coletivas;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 36
da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017,

III - respeito à diversidade;
IV - equidade;

DECRETA:

V - autonomia das mulheres;

Art. 1º Fica instalada a Agência Nacional de Mineração - ANM, criada pela Lei
nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017.

VI - laicidade do Estado;
VII - universalidade das políticas;

Art. 2º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão da ANM, na forma dos Anexos I e II.

VIII - justiça social;
IX - transparência e publicidade; e

Art. 3º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança a que
se refere o art. 22 da Lei nº 13.575, de 2017, ficam automaticamente exonerados ou
dispensados.

X - participação e controle social.
Seção II
Das diretrizes

Art. 4º O Diretor-Geral da ANM publicará, no Diário Oficial da União, no prazo
de sessenta dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto, relação nominal dos
titulares dos cargos em comissão a que se refere o Anexo II, que indicará, inclusive, o
número de cargos vagos, suas denominações e seus níveis.

Art. 8º São diretrizes do PNaViD:
I - prevenção, sensibilização e educação sobre a violência doméstica como
uma questão estrutural e histórica de opressão das mulheres;
II - formação e capacitação de profissionais para a prevenção e o
enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, inclusive por meio da adoção do
formulário nacional de riscos;

Art. 5º O Diretor-Geral da ANM editará o regimento interno para detalhar as
unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental da ANM, suas competências
e as atribuições de seus dirigentes, no prazo de sessenta dias, contado da data de entrada
em vigor deste Decreto.

III - investigação, punição e monitoramento da violência doméstica; e
IV - estruturação das redes de proteção e atendimento às mulheres em
situação de violência doméstica nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal.

Parágrafo único. O regimento interno conterá o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão da ANM.

Seção III
Dos objetivos

Art. 6º A partir da data da entrada em vigor deste Decreto, fica a ANM
investida no exercício pleno de suas atribuições e extinto o Departamento Nacional de
Produção Mineral.

Art. 9º São objetivos do PNaViD:
I - prevenir a violência doméstica;

Art. 7º Ficam revogados:

II - aumentar o nível de sensibilização e o conhecimento da população sobre
a violência doméstica;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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II - o Decreto nº 7.117, de 23 de fevereiro de 2010.
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XXVII - apreender, destruir, doar a órgãos ou entidades da administração
pública substâncias minerais e equipamentos encontrados ou provenientes de atividades
ilegais ou promover leilão deles, conforme dispuser Resolução da ANM, com
acompanhamento de força policial sempre que necessário, ficando autorizado o leilão
antecipado de substâncias minerais e equipamentos, no caso de risco de depreciação,
mantido o valor apurado em depósito até o término do procedimento administrativo de
perdimento pertinente;

Art. 8º Este Decreto entra em vigor em 5 de dezembro de 2018.
Brasília, 27 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
W. Moreira Franco
Esteves Pedro Colnago Junior

XXVIII - normatizar, fiscalizar e arrecadar os encargos financeiros do titular do
direito minerário e os demais valores devidos ao Poder Público nos termos da Lei nº
13.575, de 2017, além de constituir e cobrar os créditos deles decorrentes e efetuar as
restituições devidas;

ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

XXIX - normatizar e reprimir as infrações à legislação e aplicar as sanções
cabíveis, observado o disposto na Lei nº 13.575, de 2017;

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E COMPETÊNCIA

XXX - instituir o contencioso administrativo para julgar os créditos devidos à
ANM em primeira instância administrativa e os recursos voluntários, assim como os
pedidos de restituição do indébito, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

Art. 1º A Agência Nacional de Mineração - ANM, autarquia sob regime especial,
com sede e foro no Distrito Federal, personalidade jurídica de direito público e autonomia
patrimonial, administrativa e financeira, nos termos da Lei nº 13.575, de 27 de dezembro
de 2017, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem por finalidade promover a gestão
dos recursos minerais da União e a regulação e a fiscalização das atividades para o
aproveitamento dos recursos minerais no País.

XXXI - manter o registro mineral e as averbações referentes aos títulos e aos
direitos minerários;
XXXII - expedir certidões e autorizações;

Art. 2º À ANM compete:

XXXIII - conceder anuência prévia aos atos de cessão ou transferência de
concessão de lavra cuja outorga seja de sua competência, conforme estabelecido no § 3º
do art. 176 da Constituição;

I - implementar a política nacional para as atividades de mineração;
II - estabelecer normas e padrões para o aproveitamento dos recursos minerais,
observadas as políticas de planejamento setorial definidas pelo Ministério de Minas e
Energia e as melhores práticas da indústria de mineração;

XXXIV - regulamentar o compartilhamento de informações sobre a atividade de
mineração entre órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;

III - prestar apoio técnico ao Ministério de Minas e Energia;

XXXV - normatizar o sistema brasileiro de certificação de reservas e recursos
minerais, no prazo de até um ano, contado da publicação da Lei nº 13.575, de 2017; e

IV - requisitar, guardar e administrar os dados e as informações sobre as
atividades de pesquisa e lavra produzidos por titulares de direitos minerários;

XXXVI - regulamentar a aplicação de recursos de pesquisa, desenvolvimento
tecnológico e inovação do setor mineral.

V - gerir os direitos e os títulos minerários para fins de aproveitamento de
recursos minerais;

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

VI - estabelecer os requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos a
serem atendidos pelos interessados na obtenção de títulos minerários;

Art. 3º A ANM tem a seguinte estrutura organizacional:

VII - estabelecer os requisitos e os critérios de julgamento dos procedimentos
de disponibilidade de área, conforme diretrizes definidas em atos da ANM;

I - Diretoria Colegiada;

VIII - regulamentar os processos administrativos sob sua competência,
notadamente os relacionados com a outorga de títulos minerários, com a fiscalização de
atividades de mineração e a aplicação de sanções;

II - Gabinete do Diretor-Geral;

IX - consolidar as informações do setor mineral fornecidas pelos titulares de direitos
minerários, cabendo-lhe a sua divulgação periódica, em prazo não superior a um ano;

IV - Procuradoria Federal Especializada;

III - Secretaria-Geral;

V - Ouvidoria;

X - emitir o Certificado do Processo de Kimberley, de que trata a Lei nº 10.743, de
9 de outubro de 2003, ressalvada a competência prevista no § 2º do art. 6º da referida Lei;

VI - Auditoria Interna;

XI - fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar,
autuar infratores, adotar medidas acautelatórias como de interdição e paralisação, impor
as sanções cabíveis, firmar termo de ajustamento de conduta, constituir e cobrar os
créditos delas decorrentes, além de comunicar aos órgãos competentes a eventual
ocorrência de infração, quando for o caso;

VII - Corregedoria;
VIII - Superintendências; e
IX - Unidades Administrativas Regionais.

XII - regular, fiscalizar, arrecadar, constituir e cobrar os créditos decorrentes:

Art. 4º A ANM será dirigida pela Diretoria Colegiada, composta por um DiretorGeral e quatro Diretores.

a) da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, de
que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

§ 1º O Diretor-Geral e os demais Diretores terão mandatos de quatro anos, não
coincidentes, permitida uma única recondução, observadas as disposições da Lei nº 9.986,
de 18 de julho de 2000, e da Lei nº 13.575, de 2017.

b) da taxa anual, por hectare, a que se refere o inciso II do caput do art. 20 do
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração; e

§ 2º A Diretoria Colegiada designará um de seus integrantes para assumir a
Direção Geral nas hipóteses de vacância, ausências eventuais e impedimentos legais do
Diretor-Geral.

c) das multas aplicadas pela ANM;
XIII - normatizar, orientar e fiscalizar a extração e a coleta de espécimes fósseis
a que se refere o inciso III do caput do art. 10 do Decreto-Lei nº 227, de 1967 - Código de
Mineração, e o Decreto-Lei nº 4.146, de 4 de março de 1942, e adotar medidas para
promoção de sua preservação;

§ 3º O termo inicial de todos os mandatos será a data de publicação do ato de
nomeação dos primeiros membros da Diretoria Colegiada.
§ 4º O termo inicial de que trata o § 3º prevalecerá para cômputo da duração
dos mandatos, mesmo que as nomeações e as posses subsequentes venham a ocorrer em
datas diferentes.

XIV - mediar, conciliar e decidir os conflitos entre os agentes da atividade de mineração;
XV - decidir sobre direitos minerários e outros requerimentos em
procedimentos administrativos de outorga ou de fiscalização da atividade de mineração,
observado o disposto no art. 3º da Lei nº 13.575, de 2017;

§ 5º Na hipótese de vacância no curso do mandato, o Diretor-Geral ou o Diretor
nomeado em substituição ocupará o cargo pelo prazo remanescente do mandato.

XVI - julgar o processo administrativo instaurado em função de suas decisões;

Art. 5º O Procurador-Chefe será nomeado após indicação do Advogado-Geral da
União, nos termos do § 3º do art. 12 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002.

XVII - expedir os títulos minerários e os demais atos referentes à execução da
legislação minerária, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 13.575, de 2017;

Art. 6º O Ouvidor terá mandato de três anos, vedada a recondução.

XVIII - decidir requerimentos de lavra e outorgar concessões de lavra das
substâncias minerais de que trata o art. 1º da Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978;

Art. 7º O Auditor Chefe será nomeado pelo Diretor-Geral, após indicação da Diretoria
Colegiada e apreciação do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

XIX - declarar a caducidade dos direitos minerários, cuja outorga de concessões
de lavra seja de sua competência;

Art. 8º O Corregedor será nomeado pelo Diretor-Geral para mandato de dois anos,
após indicação da Diretoria Colegiada e apreciação do Órgão Central do Sistema de Correição.

XX - estabelecer as condições para o aproveitamento das substâncias minerais
destinadas à realização de obras de responsabilidade do Poder Público;

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

XXI - aprovar a delimitação de áreas e declarar a utilidade pública para fins de
desapropriação ou constituição de servidão mineral;

Art. 9º À Diretoria Colegiada compete:
I - exercer a administração da ANM;

XXII - estabelecer normas e exercer fiscalização, em caráter complementar,
sobre controle ambiental, higiene e segurança das atividades de mineração, atuando em
articulação com os demais órgãos responsáveis pelo meio ambiente, higiene, segurança e
saúde ocupacional dos trabalhadores;

II - editar as normas sobre matérias de competência da ANM;
III - decidir, em última instância, na esfera da ANM, sobre as matérias de sua
competência, exceto nas hipóteses em que norma da ANM estabeleça o Diretor-Geral
como última instância recursal;

XXIII - definir e disciplinar os conceitos técnicos aplicáveis ao setor de mineração;
XXIV - fomentar a concorrência entre os agentes econômicos, monitorar e
acompanhar as práticas de mercado do setor de mineração do País e cooperar com os
órgãos de defesa da concorrência, observado o disposto na Lei nº 12.529, de 30 de
novembro de 2011, e na legislação pertinente;

IV - deliberar sobre a alteração dos quantitativos e a distribuição dos cargos
comissionados de gerência executiva, de assessoria, de assistência e dos cargos
comissionados técnicos, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que
não acarrete aumento de despesa, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.986, de 2000;

XXV - regular e autorizar a execução de serviços de geologia e de geofísica
aplicados à atividade de mineração, com vistas ao levantamento de dados técnicos
destinados à comercialização, em bases não exclusivas;

V - definir as atribuições e o âmbito de atuação das Unidades Administrativas Regionais;
VI - aprovar o planejamento estratégico da ANM para ciclos plurianuais
compatíveis com os seus macroprocessos, que contemplará objetivos estratégicos, metas,
indicadores de resultados e padrões de desempenho;

XXVI - estabelecer os requisitos e os procedimentos para a aprovação e decidir
sobre o relatório final de pesquisa;
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MICHEL TEMER
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Presidência da República
CASA CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 301, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no
uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 2.207, de 22 de novembro de
2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, e tendo em
vista o disposto no Decreto nº 8.821, de 26 de julho de 2016, resolve:
NOMEAR
ENEIDA BASTOS PAES para exercer o cargo de Assistente Técnico, código DAS 102.1, na
Secretaria-Executiva da Comissão de Ética Pública da Casa Civil da Presidência da República.
DANIEL SIGELMANN
PORTARIA Nº 302, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no
uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 2.207, de 22 de novembro de
2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, e tendo em
vista o disposto no Decreto nº 8.821, de 26 de julho de 2016, resolve:
NOMEAR
MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA, 1º Sgt PMERJ, para exercer o cargo de Assessor, código
DAS 102.4, no Gabinete Adjunto de Informações do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
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Atos do Poder Executivo

DANIEL SIGELMANN

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PORTARIA Nº 1.869, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

DECRETOS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

O DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso da competência que lhe foi delegada
pela Portaria INCRA/P/Nº 418, de 08 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da
União do dia 12 seguinte, resolve:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XIV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei nº 13.575,
de 26 de dezembro de 2017, resolve
NOMEAR

Art. 1º Designar NATÁLIA ILKA MORAIS NASCIMENTO, ocupante do cargo
efetivo de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, matrícula SIAPE nº 2083528,
CPF nº 018.039.753-26, para, no período de 02/01/2019 a 01/02/2019, exercer os encargos
de Substituto de Chefe de Divisão, código FCPE-101.2, da Divisão de Serviços Gerais, da
Coordenação-Geral de Administração e Serviços Gerais, da Diretoria de Gestão
Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Instituto, em seus impedimentos legais,
temporários e eventuais.

DEBORA TOCI PUCCINI, para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional de Mineração
- ANM, com mandato de três anos.
Brasília, 27 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
W. Moreira Franco

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

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XIV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei nº 13.575,
de 26 de dezembro de 2017, resolve

JULIANO PASQUAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ
PORTARIA Nº 1.857, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

NOMEAR

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela portaria/Incra/P/Nº/649, de 8 de agosto de 2000, publicada no Diário
Ofício da União do dia 9 seguinte,

TOMÁS ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE PAULA PESSOA FILHO, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Mineração - ANM, com mandato de dois anos.
Brasília, 27 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Considerando o constante dos autos do processo nº 54000.190648/2018-25, resolve:

MICHEL TEMER
W. Moreira Franco

Art. 1º Conceder pensão a MARIA DA PAZ BANDEIRA DA SILVA, em razão do
falecimento de ANTONIO FELIPE DA SILVA, ocorrido em 13 de outubro de 2018, ex-servidor
aposentado no cargo de Artifice Mecânica , Classe S, Padrão I, matrícula SIAPE n° 0718535,
do Quadro de Pessoal deste Instituto, com fundamento nos artigos 215, 217, inciso I, e 225,
da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 13.135/2015, a partir da data do óbito,
a ser calculada nos termos do artigo 2º, inciso l, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004,
à vista das informações constantes do Processo/INCRA/nº 54000.190648/2018-25.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XIV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei nº 13.575,
de 26 de dezembro de 2017, resolve
NOMEAR

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

VICTOR HUGO FRONER BICCA, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional
de Mineração - ANM, com mandato de quatro anos.

FABIO DA SILVA MUNIZ

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

Brasília, 27 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
W. Moreira Franco

PORTARIA Nº 1.872, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018
O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA DO INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria INCRA/P/Nº55, de 2 de fevereiro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União no dia 3 seguinte e:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XIV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei nº 13.575,
de 26 de dezembro de 2017, resolve

Considerando o constante dos autos do processo nº 54000.190223/2018-16, resolve:

NOMEAR

Conceder pensão vitalícia a DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA, esposa do exservidor PAULO WERTHER LIMA E SILVA, em razão do seu falecimento ocorrido em 15 de
novembro de 2018, ex-ocupante do cargo efetivo de Economista, Classe "S", Padrão III,
matrícula Siape nº 0752166 do Quadro de Pessoal deste Instituto, com fundamentos nos
Artigos 215, 217, Incisos I, alínea "a" e 218, da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
redação dada pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, a partir da data de óbito, a ser
calculada nos termos do Artigo 2º, Inciso I, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, à
vista das informações constantes no Processo/INCRA/SR-18/N°54000.190223/2018-16.

TASSO MENDONÇA JÚNIOR, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Mineração - ANM, com mandato de três anos.
Brasília, 27 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
W. Moreira Franco
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XIV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei nº 13.575,
de 26 de dezembro de 2017, resolve
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Substituto
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