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Parágrafo único. Os expedientes referentes a assuntos competentes aos órgãos
transferidos que estejam sob exame da Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania não serão
redistribuídos, exceto se houver pedido da Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo.

DECRETO Nº 10.105, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera o Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000,
que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.

Art. 4º Até a data de entrada em vigor da nova Estrutura Regimental do
Ministério do Turismo, ou, o que ocorrer antes, até que ato conjunto dos Ministros de
Estado do Turismo e da Cidadania disponha de forma diversa:

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. 2º,
§ 2º, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,

I - os órgãos transferidos permanecem integrando a Estrutura do Ministério
da Cidadania, mantidas as competências em vigor; e

DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

II - o Ministério da Cidadania continuará prestando o apoio necessário ao
funcionamento dos órgãos transferidos.

"Art. 2º ....................................................................................................................
............................................................................................................................................

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

V - o Ministro de Estado da Infraestrutura;

Brasília, 6 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

VI - o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VII - o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
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VIII - o Ministro de Estado do Meio Ambiente;
IX - o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional;
X - o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República; e
XI-A - o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética.
..................................................................................................................................." (NR)

RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 10.072, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Altera o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, que
aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança do Ministério da Economia,
remaneja e transforma cargos em comissão e funções
de confiança e substitui cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por
Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE.

Brasília, 6 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
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DECRETO Nº 10.106, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a qualificação da política de fomento
aos Sistemas Prisionais Estaduais no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República.

(Publicado na Edição Extra B do Diário Oficial da União de 18 de outubro de 2019, Seção 1)
No art. 8º, na parte em que altera o art. 70 do Anexo I ao Decreto nº
9.745, de 8 de abril de 2019, onde se lê:

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 na Lei nº
13.334, de 13 de setembro de 2016, e na Resolução nº 74, de 21 de agosto de 2019, do
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República,

"Art. 70. À Subsecretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Governança
Institucional compete avaliar e monitorar, no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, as atividades relativas:

DECRETA:

I - ao orçamento, à programação e à execução financeira, à contabilidade,
a convênios, licitações e contratos, à administração patrimonial, à gestão
documental, à infraestrutura, à gestão de custos e de serviços gerais, observadas
as competências de outros órgãos atinentes à contabilização de créditos
tributários;
........................................................................................................................................

Art. 1º Fica a política de fomento aos Sistemas Prisionais Estaduais qualificada
no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República - PPI,
para fins de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção,
modernização e operação de unidades prisionais para cumprimento dos fins da política de
fomento a parcerias em empreendimentos públicos de infraestrutura dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

III - à gestão de mercadorias apreendidas; e

§ 1º Os estudos referidos no caput terão como objetivo inicial a estruturação
de projetos pilotos, cuja seleção será definida em ato do Secretário Especial do Programa
de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República.

IV - à gestão estratégica e ao desenvolvimento organizacional, incluído o
planejamento estratégico e a gestão de programas, projetos, ações, processos,
estrutura organizacional e inovação." (NR)

§ 2º Os estudos referidos no caput avaliarão a viabilidade de utilização do
Fundo Penitenciário Nacional - Funpen como mecanismo de garantia às parcerias.

Leia-se:
"Art. 70. À Subsecretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Governança
Institucional compete avaliar, direcionar e monitorar, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, as atividades relativas:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

I - ao orçamento, à programação e à execução financeira, à contabilidade,
a convênios, licitações e contratos, à administração patrimonial, à gestão
documental, à infraestrutura e à gestão de custos e de serviços gerais, excluída
a contabilização de créditos tributários;
........................................................................................................................................
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DECRETO Nº 10.107, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019

III - à gestão de mercadorias apreendidas;

Transfere a Secretaria Especial de Cultura do
Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo.

IV - à gestão da tecnologia da informação, incluída a elaboração do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e a política de segurança da
informação; e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

V - à gestão estratégica e ao desenvolvimento organizacional, incluído o
planejamento estratégico e a gestão de programas, projetos, ações, processos,
estrutura organizacional e inovação." (NR)

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam transferidos do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo:
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I - a Secretaria Especial de Cultura;
II - o Conselho Nacional de Política Cultural;
III - a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;

Presidência da República

IV - a Comissão do Fundo Nacional de Cultura; e

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

V - seis Secretarias.

MENSAGEM

Art. 2º Ficam transferidas as seguintes competências do Ministério da
Cidadania para o Ministério do Turismo:

Nº 555, de 6 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto

I - política nacional de cultura;

do Acordo Relativo ao Trânsito dos Serviços Aéreos Internacionais, feito em Chicago,
Estados Unidos da América, em 7 de dezembro de 1944.

II - proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural;
III - regulação dos direitos autorais;

Nº 556, de 6 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do

IV - assistência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nas ações de regularização
fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das
comunidades dos quilombos;

Acordo para Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Estado de Israel, assinado em Jerusalém, em 31 de março de 2019.
Nº 557, de 6 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto

V - desenvolvimento e implementação de políticas e ações de acessibilidade cultural; e

do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e o Estado de

VI - formulação e implementação de políticas, programas e ações para o
desenvolvimento do setor museal.

Israel, assinado em Jerusalém, em 31 de março de 2019.

Art. 3º A partir da data de entrada em vigor deste Decreto, o apoio e o
assessoramento jurídico aos órgãos transferidos será prestado pela Consultoria Jurídica
do Ministério do Turismo.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019110700017

Nº 558, de 6 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto
da Medida Provisória nº 903, de 6 de novembro de 2019.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

