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Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 352, de 25 de junho de 2018. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do
Mandado de Injunção nº 6.918.

Nº 353, de 25 de junho de 2018. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 13.685, de 25 de junho de 2018.

Nº 354, de 25 de junho de 2018. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor GABRIEL FARIA OLIVEIRA,
Defensor Público Federal, no Estado de Santa Catarina, para exercer
o cargo de Defensor Público-Geral Federal, na vaga decorrente do
término de mandato do Senhor Eduardo Barbosa Paz.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

PORTARIA Nº 1.008, DE 15 DE JUNHO DE 2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, da Estrutura
Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto nº 8.955, de 11 de janeiro de 2017, publicado no
Diário Oficial do dia 12 de janeiro de 2017, combinado com o art. 107, inciso VII, do Regimento
Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 338, de 09 de março de 2018, publicada no
Diário Oficial da União do dia 13 seguinte, e:

Considerando o Decreto n° 7.133, de 19 de março de 2010, que regulamenta os critérios e
procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual
e institucional e o pagamento das gratificações de desempenho.

Considerando a Portaria MDA n° 26, de 27 de abril de 2012, publicada no DOU no dia 30
de abril de 2012 e suas retificações, que regulamenta os critérios e procedimentos específicos para a
avaliação de desempenho institucional e individual para fins de concessão da Gratificação de
Desempenho de Atividades de Reforma Agrária - GDARA e da Gratificação de Desempenho da
Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA.

Art. 1º Divulgar os resultados alcançados na Avaliação de Desempenho Institucional do 7º
Ciclo relativa ao período de 01/05/2017 a 30/04/2018, a serem considerados para fins de avaliação
institucional objetivando a concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma

Agrária - GDARA, instituída nos termos do art. 15, da Lei nº 11.090/2005, e da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA, instituída nos termos do art. 5º, da
Lei 10.550/2002.

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

LEONARDO GÓES SILVA

ANEXO I

Pontuação da Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao 7º Ciclo de Av a l i a ç ã o
(01/05/2017 a 30/04/2018)

. Unidade de Avaliação Percentual Pontuação

. Intermediária Global To t a l

. SR 01/PA 99,17% 24 56 80

. SR 02/CE 96,62% 24 56 80

. SR 03/PE 93,12% 24 56 80

. SR 04/GO 100,00% 24 56 80

. SR 05/BA 85,42% 24 56 80

. SR 06/MG 98,16% 24 56 80

. SR 07/RJ 96,38% 24 56 80

. SR 08/SP 84,28% 24 56 80

. SR 09/PR 97,80% 24 56 80

. SR 10/SC 100,00% 24 56 80

5. Tanto as Autoridades Competentes ou as Instituições
Competentes transmissoras quanto as receptoras devem
eficazmente proteger dados pessoais contra acesso, alteração ou
publicação não autorizados ou ilegais.

Artigo 12
Sigilo de informações compartilhadas dos empregadores

Salvo exigido de outra forma pela legislação nacional de
um Estado Contratante, as informações dos empregadores
transmitidas entre os Estados Contratantes, por força deste Acordo,
deverão ser usadas exclusivamente para os fins de administrar este
Acordo e as leis aplicáveis. A legislação nacional do Estado
Contratante receptor sobre proteção e confidencialidade das
informações do empregador e as disposições deste Acordo deverão
regular tal uso.

Artigo 13
Documentação

1. Quando a legislação de um Estado Contratante
estabelecer que qualquer documento a ser submetido à Autoridade
Competente ou à Instituição Competente desse Estado Contratante
seja isenta total ou parcialmente de emolumentos ou taxas,
incluídas taxas administrativas e consulares, a isenção também
deverá ser aplicada aos documentos correspondentes que sejam
submetidos à Autoridade Competente ou à Instituição Competente
do outro Estado Contratante na aplicação deste Acordo.

2. Documentos e certificados que sejam apresentados para
os fins deste Acordo deverão ser dispensados do visto de
legalização por autoridades diplomáticas ou consulares.

3. Cópias de documentos que sejam atestadas como cópias fiéis
e exatas pela Instituição Competente de um Estado Contratante deverão
ser aceitas como cópias fiéis e exatas pela Instituição Competente do outro
Estado Contratante, sem a necessidade de qualquer outra certificação. A
Instituição Competente de cada Estado Contratante deverá tomar a
decisão final acerca do valor comprobatório dos documentos que lhe
sejam submetidos, qualquer que seja sua origem.

Artigo 14
Correspondência e Idioma

1. As Autoridades Competentes e as Instituições Competentes
dos Estados Contratantes poderão corresponder-se diretamente e com
qualquer pessoa, onde quer que esta pessoa resida e sempre que
necessário para a aplicação deste Acordo.

2. Um requerimento ou documento não poderá ser
rejeitado por uma Autoridade Competente ou Instituição
Competente de um Estado Contratante unicamente por estar no
idioma do outro Estado Contratante.

Artigo 15
Requerimentos

1. Um requerimento de benefícios por escrito apresentado à
Instituição Competente de um Estado Contratante deverá assegurar os
direitos das pessoas em nome das quais esse requerimento foi apresentado
sob a legislação do outro Estado Contratante se o requerente solicitar que
este requerimento seja considerado um requerimento sob a legislação do
outro Estado Contratante.

2. Se um requerente tiver apresentado um requerimento de
benefício por escrito à Instituição Competente de um Estado
Contratante e não tiver solicitado explicitamente que este requerimento
seja restrito aos benefícios da legislação deste Estado Contratante, o
requerimento deverá também assegurar os direitos dos beneficiários sob
a legislação do outro Estado Contratante se, no momento da solicitação,
o requerente tiver fornecido informação que indique que a pessoa, cujo
histórico instrui o requerimento de benefícios, completou períodos de
cobertura sob a legislação do outro Estado Contratante.

3. As disposições da Parte III deste Acordo aplicam-se
exclusivamente a benefícios cujos requerimentos sejam
apresentados a partir da data de entrada em vigor deste Acordo.

Artigo 16
Recursos e Prazos

1. Um recurso por escrito quanto a uma decisão tomada por uma
Instituição Competente de um Estado Contratante poderá ser apresentado
com validade junto à Instituição Competente de qualquer Estado
Contratante. O recurso será decidido conforme os procedimentos e a
legislação do Estado Contratante cuja decisão está sendo questionada.

2. Qualquer requerimento, notificação ou recurso por escrito que,
sob a legislação de um Estado Contratante deveria ter sido apresentado em
um prazo previsto junto à Instituição Competente deste Estado
Contratante, mas que, ao invés, tenha sido apresentado no mesmo prazo
junto à Instituição Competente do outro Estado Contratante, deverá ser
considerado como apresentado em tempo hábil.

Artigo 17
Transmissão de Requerimentos, Notificações e Recursos

A Instituição Competente à qual um requerimento, notificação
ou recurso por escrito foi apresentado na forma do Artigo 15 ou 16, ou
ambos, deste Acordo o transmitirá sem demora à Instituição Competente
do outro Estado Contratante, indicando a data de recebimento no
documento.

Artigo 18
Moeda

1. Pagamentos no âmbito este Acordo poderão ser
realizados na moeda do Estado Contratante que faz os
pagamentos.

2. Caso qualquer dos Estados Contratantes introduza disposições
que restrinjam o câmbio ou transferência de divisas, ambos os Estados
Contratantes deverão imediatamente tomar as medidas necessárias para
assegurar a transferência das somas devidas pelos respectivos Estados
Contratantes sob este Acordo.

Artigo 19
Resolução de Controvérsias

Qualquer divergência relativa à interpretação ou aplicação
deste Acordo deverá ser resolvida por meio de consulta entre as
Autoridades Competentes, por via diplomática.

Artigo 20
Acordos Suplementares

Este Acordo poderá ser emendado no futuro por meio de acordos
suplementares que, a partir de sua entrada em vigor, após a notificação do
cumprimento dos requisitos legais internos de cada Estado Contratante,
serão considerados parte integrante deste Acordo. Tais acordos podem
apresentar efeito retroativo se eles assim dispuserem.

PARTE V
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 21
Disposições Transitórias

1. Este Acordo não conferirá nenhum direito ao
pagamento de um benefício por qualquer período anterior à data
de entrada em vigor deste Acordo ou a um pecúlio por morte se
a pessoa faleceu antes da entrada em vigor deste Acordo.

2. Qualquer período de cobertura completado sob a legislação
de qualquer dos Estados Contratantes ou outro evento ocorrido antes da
entrada em vigor deste Acordo deverá ser considerado para determinar
o direito a benefícios segundo este Acordo.

3. Ao aplicar o parágrafo 2, 3 ou 5 do Artigo 5 deste Acordo,
no caso de pessoas deslocadas para trabalhar no território de um Estado
Contratante em data anterior à data de entrada em vigor do presente
Acordo, o período de emprego mencionado naquele parágrafo será
considerado como tendo início na data de entrada em vigor deste
Acordo.

4. Decisões sobre o direito a benefícios que foram
tomadas antes da entrada em vigor deste Acordo não deverão
afetar os direitos constituídos sob este Acordo.

5. A aplicação deste Acordo não resultará em qualquer
redução do valor de um benefício para o qual o direito havia sido
estabelecido antes da entrada em vigor deste Acordo.

Artigo 22
Vigência e Denúncia

1. Este Acordo permanecerá em vigor até o final do ano calendário
seguinte ao ano no qual denúncia por escrito tenha sido apresentada por um
dos Estados Contratantes ao outro Estado Contratante.

2. Em caso de denúncia deste Acordo, serão preservados
os direitos quanto à elegibilidade ou ao pagamento de benefícios
adquiridos na vigência deste Acordo.

3. Em caso de denúncia deste Acordo os Estados Contratantes
devem pactuar regras que tratarão dos direitos em curso de aquisição.

Artigo 23
Entrada em Vigor

Os Governos de ambos os Estados Contratantes notificarão um
ao outro, por escrito, o cumprimento dos respectivos requisitos legais e
constitucionais para a entrada em vigor deste Acordo. Este Acordo
entrará em vigor no primeiro dia do primeiro mês seguinte a um
período de 90 (noventa) dias a partir da data da última notificação.

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente
autorizados, assinaram o presente Acordo.

Feito em Washington no dia 30 do mês de junho de 2015,
em duplicata, nos idiomas português e inglês, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Mauro Vieira

Ministro de Estado das Relações Exteriores

PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Antony Blinken

Vice-Secretário de Estado
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