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Introduction
The state members of ICRANet international organization are the states of Armenia,
Brazil, Italy, the Vatican City State, as well as ICRA, the University of Arizona and the
Stanford University. The ICRANet Armenia seat is in the Presidium of the National
Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA) since January 2014: it is among
more than 34 scientific institutions and other organizations which are included in the
Presidium of the Academy. In Armenia, the ICRANet centre effectively collaborates with
other scientific institutions from the Academy and Universities which includes organizing
joint international meetings/workshops, summer schools for PhD students and mobility
programs for scientists in the field of Astrophysics. ICRANet centre in Armenia can play a
strategic role for the ICRANet activities in the area of central-Asian and middle-Eastern
countries. In 2014, the government of the Republic of Armenia approved the agreement to
establish ICRANet international centre in Armenia. The seat agreement was signed in Rome
on 14 February 2015 by the director of ICRANet Prof. Remo Ruffini and the ambassador of
Armenia in Italy Mr. Sargis Ghazaryan. On 13 November 2015, the Parliament of the
Republic of Armenia unanimously approved the Seat Agreement. With this status, the Seat
in Yerevan will contribute to the development of Relativistic Astrophysics in Armenia and
will give to Armenian researchers the possibility to participate in the international programs
implemented by ICRANet.

Prof. Ruffini with PhD students.

Current members of the group
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Tatevik Mkrtchyan
undergrounded student 2016-

Administration
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Secretary 2014

system administrator
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Scientific activity of ICRANet in Armenia

The main scientific activities of ICRANet-Armenia are in the field of X- and gammaray Astrophysics and Astroparticle Physics. The results from the data analysis of
Swift/NuStar, Chandra and Fermi Large Area Telescope (Fermi LAT) telescopes are used to
investigate the particle acceleration and emission processes in the radio galaxies and blazars.
The analysis of available data, allows to explore the emission processes and relativistic
outflows in the most extreme regimes (keV-TeV). Also, the production and propagation of
ultra-high-energy neutrinos from binary systems and active galactic nuclei are investigated.
Currently ongoing research projects in ICRANet Armenia are:


Study the emission processes of misaligned active galactic nuclei (radio
galaxies and narrow line Seyfert 1) using X-ray (Swift/NuStar) and gamma-ray
(Fermi LAT) data.



Study of the origin of the emission in the large scale jets of active galactic
nuclei. The combination of Fermi LAT and Chandra data allows to investigate
the properties of the jets from sub-parsec to kpc scales.



Investigation of emission processes in the jets of blazars. Taking into account
the results from the observations of BL Lac and FSRQs blazars from radio to
very high energy gamma-ray bands, the underlying particle distributions are
obtained using Markov Chain Monte Carlo technique which allows to
investigate the acceleration processes.



The production of very high energy neutrinos in the jet of microquasars and
blazars are investigated. Also the possibility of detection of those neutrinos
with current (IceCube) and future instruments (KM3Net) is discussed.



Using time dependent electron spectra, the emission processes in Crab nebulae
and similar sources (consisting of pulsar and pulsar winds) are studied during
the first years of their formation.

Collaboration with other Institutes and Universities

Collaboration with Italy
ICRANet: In collaboration with Prof. Ruffini`s group, the emission processes in Crab
nebulae and similar sources (consisting of pulsar and pulsar winds) are studied. In particular,
taking into account different injection spectra of electrons and relevant cooling processes
(synchrotron, inverse Compton and adiabatic cooling), the emitting electron spectra are
obtained from the solution of kinetic equation describing the temporal evolution of electron
distribution. With those spectra the electron synchrotron emission is calculated for different
time periods and the observed data are modeled.

ASI science data center: In collaboration with Paolo Giommi the light curves of bright
blazars are calculated using the adaptive binning method. This method enables the creation
of constant-uncertainty light curves with the data of Fermi LAT. This method enables more
information to be encapsulated within the light curve than with the fixed-binning method.
The results will be published in the web page of ASI science data center.

Collaboration with Brazil
In collaboration with Barres de Almeida, Ulisses, Bernardo Machado de Oliveira Fraga
and etc from Brazil the emission from Markarian 421 is investigated using optical, X-ray and
gamma-ray data. Also the polarization of the emission and changes in the polarization degree
is investigated.

Collaboration with Germany
Since recently ICRANet group in Armenia joined the MAGIC collaboration with full
rights and responsibilities, he group is in close collaboration with the colleagues from the
MAGIC collaboration. This allows to obtain and analyze high and very high energy gamma-

ray data from the observations of different astrophysical objects. Also, one of the PhD
students will participate in the MAGIC observations in La Palma.

MAGIC Telescope

Recent publications
 Zargaryan, D., Gasparyan, S., Baghmanyan, V., Sahakyan, N., «Comparing 3C 120
jet emission at small and large scales», Astronomy & Astrophysics, Volume 608,
2017, id.A37, pp 10 pp.

 Baghmanyan, V., Gasparyan, S., Sahakyan, N., «Rapid Gamma-Ray Variability of
NGC 1275», The Astrophysical Journal, Volume 848, Issue 2, 2017, 111, 8pp.

 Sahakyan, N., Gasparyan, S., «High energy gamma-ray emission from PKS
1441+25», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 470, Issue
3, 2017, p.2861-2869.

 Barres de Almeida, U., Fraga, B., Giommi, P., Sahakyan, N., Gasparyan, S., Brandt,
C., «Long-Term Multi-Band and Polarimetric View of Mkn 421: Motivations for
an Integrated Open-Data Platform for Blazar Optical Polarimetry», Galaxies, vol.
5, issue 4, 2017, p. 90.

 N. Sahakyan, V. Baghmanyan, D. Zargaryan, Gamma-ray emission from non-

blazar

AGNs,

AIP

Conference

Proceedings

1792,

050002,

2017

http://doi.org/10.1063/1.4968948.

 N. Sahakyan, S. Gasparyan, High energy gamma-rays from PKS 1441+25, AIP

Conference Proceedings 1792, 050005, 2017, http://doi.org/10.1063/1.4968951.

 D. Zargaryan, The gamma-ray emission from broad-line radio galaxy 3C 120, AIP

Conference Proceedings 1792, 050008, 2017, http://doi.org/10.1063/1.4968954.
 V. Baghmanyan, Gamma-ray variability of NGC 1275, AIP Conference

Proceedings 1792, 050007, 2017, http://doi.org/10.1063/1.4968953.
 N. Sahakyan, Galactic sources of high energy neutrinos: Expectation from gammaray data, EPJ Web of Conferences, Volume 121, id.05005, 2016.
 N. Sahakyan, D. Zargaryan and V. Baghmanyan, On the gamma-ray emission
from 3C 120, Astronomy & Astrophysics, Volume 574, id.A88, 5 pp., 2015.
 N. Sahakyan, R. Yang, F. Rieger, F. Aharonian, E. de Ona-Wilhelmi, High Energy
Gamma Rays from Centaurus A, Proceedings of the MG13 Meeting on General
Relativity, World Scientific Publishing, 2015. ISBN #9789814623995, pp. 10281030.

 N. Sahakyan, F. Rieger, F. Aharonian, R. Yang, E. de Ona-Wilhelmi, On the
Gamma-Ray Emission from the Core and Radio Lobes of the Radio Galaxy
Centaurus a, International Journal of Modern Physics: Conference Series, Volume
28, id. 1460182, 2014.
 N. Sahakyan, G. Piano, M. Tavani, Hadronic Gamma-Ray and Neutrino Emission
from Cygnus X-3, The Astrophysical Journal, Volume 780, Issue 1, article id.
29, 7 pp., 2014.
 N. Sahakyan, R. Yang, F. Aharonian, F. Rieger, Evidence for a Second Component
in the High-energy Core Emission from Centaurus A?, The Astrophysical Journal
Letters, Volume 770, Issue 1, article id. L6, 5 pp., 2013.
 R. Yang, N. Sahakyan, E. de Ona Wilhelmi, F. Aharonian, F. Rieger, Deep
observation of the giant radio lobes of Centaurus A with the Fermi Large Area
Telescope, Astronomy & Astrophysics, Volume 542, id.A19, 8 pp., 2012.

The entrance of Armenia in ICRANet

Seat agreement
In 2014, the Government of the Republic of Armenia approved the agreement to
establish the ICRANet international center in Armenia. The seat agreement has been signed
in Rome on February 14, 2015 by the director of ICRANet, Remo Ruffini and the ambassador
of Armenia in Italy, Mr. Sargis Ghazaryan. On November 13, 2015 the Parliament of the
Republic of Armenia unanimously approved the Seat Agreement

Meeting with the Foreign Minister of the Republic of Armenia
On June 10, the Minister of Foreign affairs of the Republic of Armenia Edward
Nalbandian hosted Prof. Remo Ruffini, the Director of International Centre for Relativistic
Astrophysics (ICRA) Network and the delegation headed by him. The President of the
National Academy of Sciences of Armenia, Academician Radik Martirosyan and
Ambassadors of the Network’s founding countries Italy and Brazil, H.E. Mr. Giovanni
Ricciulli and H.E. Edson Marinho Duarte Monteiro also attended the meeting. Welcoming
the guests, Minister Nalbandian mentioned, that the membership to the ICRANet proves the
importance which Armenia gives to the development of Astrophysics. Expressing gratitude
for the reception, Professor Ruffini emphasized that, the geographic location of Armenia and
achievements in astrophysics allows to play an important role in the development of
Astrophysics in the neighboring countries. During the meeting, the recent activities of
ICRANet were discussed.

Meeting with the President of the National Assembly of
Armenia

On July 3, 2014 the President of National assembly of the Republic of Armenia
Galust Sahakyan met with Prof. Remo Ruffini, Director of the International Centre for
Relativistic Astrophysics (ICRA) Network, Massimo Della Valle, Director of Naples
Astronomical Observatory, and Narek Sahakyan, Head of ICRANet Armenia, who were
participating in the first international meeting of the Relativistic Astrophysics International
Centre Network in Yerevan from June 30 to July 4. Welcoming the guests, the NA President
highlighted the role of science in the development of our country, considering Armenia’s
membership to the ICRA Network jointly with Italy, Brazil and Vatican an honour.
Emphasizing the conduct of the conference in Yerevan, Galust Sahakyan has noted that the
current level of research and studies in the field of Astrophysics in Armenia are based on
deep scientific traditions and potential. He highly assessed the role of the ICRA Network
Regional Center, which can be of major importance.
Expressing gratitude for the reception, Prof. Remo Ruffini highly appreciated
Armenia’s membership to the ICRANet and underlined the importance of such meetings,
during which numerous discoveries are made and noted several big scientific discoveries had
been made during the conference.

1st Scientific ICRANet Meeting in Armenia: Black
Holes: the largest energy sources in the Universe
In 2014 an international conference in Yerevan was organized in Yerevan with the
participation of more than 80 scientists from Italy, Germany, France, Brazil, Korea, Iran and
Armenia. The conference opening ceremony was attended by the President of NAS RA,
academician R. Martirosyan, Academician-Secretary of the Division of Physics and
Astrophysics of NAS RA Y. Chilingaryan, Deputy Minister of Foreign Affairs of RA G.
Nazarian, the Ambassador of Italy to the Republic of Armenia G. Ricciulli, the Ambassador
of the Federative Republic of Brazil to the Republic of Armenia E. M. D. Monteiro, the
Ambassador of Vatican to RA Monsignor Marek Sozinski.

Visit to Iran

Enclosure 3

ICRANet collaboration
with Brazil

The entrance of Brazil in ICRANet
The entrance of Brazil in ICRANet (see: https://en.wikipedia.org/wiki/ICRANet), was established by
Law 7.552 of 12th August 2011, with a yearly voluntary contribution, included as a specific item in
the Brazilian Federal budget.

From left to right: Minister Counselor Dante Coelho de Lima (Chargé d'Affaires of Brazil in Rome) and
Professor Remo Ruffini (ICRANet Director) on the occasion of the signature of the adhesion of the
Federative Republic of Brazil to ICRANet, on September 21, 2005.

Enclosure 3:
- Full powers to the Minister Counselor Dante Coelho de Lima from the President of Brazil, H.E.
Luiz Inácio Lula da Silva (Portuguese)
- Adhesion of the Federative Republic of Brazil to ICRANet
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Nº 205, quarta-feira, 24 de outubro de 2007
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2007(*)
Aprova o texto do Acordo de Estabelecimento da Rede Internacional de Centros
para Astrofísica Relativística - ICRANET,
organização internacional com sede em
Pescara, Itália, e de seus Estatutos, assinado em 21 de setembro de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Estabelecimento
da Rede Internacional de Centros para Astrofísica Relativística ICRANET, organização internacional com sede em Pescara, Itália, e
de seus Estatutos, assinado em 21 de setembro de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 23 de outubro de 2007
Senador TIÃO VIANA
Presidente do Senado Federal
Interino
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de
20/06/2007

ISSN 1677-7042

Presidência da República

.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

.
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Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

<!ID643002-0>

GABINETE DO MINISTRO

MENSAGEM
<!ID640512-0>

Nº 795, de 23 de outubro de 2007. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3970.

CASA CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
IMPRENSA NACIONAL
<!ID642982-0>

PORTARIA N o- 275, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007
O DIRETOR-GERAL DA IMPRENSA NACIONAL, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso II, do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria nº 147, de 9 de março de 2006, da Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, resolve:
Art. 1º As assinaturas do Diário da Justiça, Seções 1, 2 e 3,
nas versões impressa e eletrônica, comercializadas a partir desta publicação, terão sua vigência máxima até 31 de dezembro de 2007.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto na Lei no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, regulamentada
pelo Decreto no 30.691, de 29 de março de 1952, que dispõe sobre a
Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal,
Considerando a Resolução MERCOSUL/GMC/RES. No
48/97, que aprovou o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Azul, e o que consta do Processo no
21000.003344/2007-25, resolve:
Art. 1o Adotar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Azul, na forma do Anexo à presente Instrução
Normativa.
Art. 2o As empresas terão o prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da data da publicação desta Instrução Normativa, para providenciarem a adequação dos registros dos produtos, promovendo as
alterações necessárias.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

<!ID642422-0>

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Tião
Viana, Presidente do Senado Federal Interino, nos termos do art. 48,
inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 2007(*)

Parágrafo único. O valor da assinatura será proporcional à
periodicidade contratada.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 259, de 28 de setembro de
2007.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, celebrado em Praia,
em 29 de julho de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, celebrado em Praia, em 29 de
julho de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 23 de outubro de 2007
Senador TIÃO VIANA
Presidente do Senado Federal
Interino

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES
<!ID643003-0>

PORTARIA N o- 57, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007
A SECRETÁRIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES, DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais sessenta dias, as tarefas conferidas
à Comissão Provisória do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres instituída pela Portaria n° 39,
de 23 de Julho de 2007.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de
12/07/2007

NILCÉA FREIRE

<!ID642423-0>

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Tião
Viana, Presidente do Senado Federal Interino, nos termos do art. 48,
inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 294, DE 2007(*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Mútua entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para combater o
Tráfego de Aeronaves envolvidas com Atividades Ilícitas Transnacionais, assinado em
Montevidéu, em 14 de setembro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação
Mútua entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para combater o Tráfego de
Aeronaves envolvidas com Atividades Ilícitas Transnacionais, assinado em Montevidéu, em 14 de setembro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 23 de outubro de 2007
Senador TIÃO VIANA
Presidente do Senado Federal
Interino
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de
12/07/2007

SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
<!ID636827-0>

Balancete Patrimonial em: 30 de Setembro de 2007
CNPJ Nº 34.040.345/0001-90
ATIVO
Ativo Circulante
Disponibilidades
Direitos Realiz. Exercício Seguinte
Despesas Aprop. Exercício Seguinte
Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
TOTALDOATIVO
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigações Vencíveis Exercício Seguinte
Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Capital
Correção Monetária
Crédito p/Aumento de Capital
Lucro ou Prejuízos Acumulados
TOTALDOPASSIVO

EM R$ 1,00
46.975.563,14
30.867.425,21
16.068.680,86
39.457,07
1.536.179,38
201.893.094,70
25.765,18
201.867.329,52
250.404.837,22
EM R$ 1,00
9.464.198,58
9.464.198,58
37.228.075,97
203.712.562,67
110.451.804,78
298.205.774,61
0,00
298.205.774,61
(204.945.016,72)
250.404.837,22

Natal, 30 de Setembro de 2007.
ANA MARIA DE SENA PATRÍCIO
Gerente de Recursos Financeiros Substituta
Contadora CRC 3815/RN
CPF 201.065.804-34

REINHOLD STEPHANES
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE
E QUALIDADE DE QUEIJO AZUL
1. ALCANCE
1.1. Objetivo: estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade exigidos do Queijo Azul destinado ao consumo
humano.
1.2. Âmbito de aplicação: o presente Regulamento referese ao Queijo Azul destinado ao comércio interestadual ou internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. Definição: entende-se por Queijo azul o produto obtido
da coagulação do leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não pela ação de bactérias
lácticas específicas, e mediante um processo de fabricação que utiliza
fungos específicos (Penicillium roqueforti), complementados ou não
pela ação de fungos e/ou leveduras subsidiárias, encarregadas de
conferir ao produto características típicas durante os processos de
elaboração e maturação.
2.2. CLASSIFICAÇÃO
2.2.1. O Queijo Azul é um queijo gordo e de umidade média
a alta, de acordo com a classificação estabelecida no "Regulamento
Técnico Geral de Identidade e Qualidade de Queijos".
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de venda): será denominado " Queijo Azul".
3. REFERÊNCIAS
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL para Fixação de
Requisitos Microbiológicos de Queijos.
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos de Elaboração e Industrialização de Alimentos.
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL de Identidade e
Qualidade de Queijos.
Norma FIL 4A: 1982. Queijos e Queijos Processados. Determinação do Conteúdo de Sólidos Totais. (Método de Referência)
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de
Queijos Conteúdo de Gordura.
Norma FIL 50C: 1995. Leite e Produtos Lácteos Métodos de
Amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius Norma Geral para Queijos.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios:
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizados ou não
em seu teor de gordura; os leites empregados na elaboração do Queijo
Azul deverão proceder das espécies bovina, ovina ou caprina e podem
ser utilizados isoladamente ou em misturas;
4.1.1.2. Coalho e outras enzimas apropriadas;
4.1.1.3. Cloreto de sódio; e
4.1.1.4. Cultivos de Penicillium roqueforti.
4.1.2. Ingredientes Opcionais:
4.1.2.1. Leite em concentrado;
4.1.2.2. Creme;
4.1.2.3. Leite em pó;
4.1.2.4. Caseinatos alimentícios;
4.1.2.5. Proteínas lácteas;
4.1.2.6. Outros sólidos de origem Láctea;
4.1.2.7. Cultivos de bactérias lácteas específicas;
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ISSN 1677-7042

Enfatizando que medidas impostas pelas resoluções 1572
(2004), 1643 (2005) e 1975 (2011) constituem contribuição para a
estabilidade na Costa do Marfim e sublinhando que tais medidas são
destinadas a apoiar o processo de paz na Costa do Marfim,
Acolhendo com satisfação que o Presidente Alassane Dramane Ouattara da Costa do Marfim encontra-se agora em condições
de assumir todas suas responsabilidades como Chefe de Estado, em
conformidade com a vontade do povo marfinense expressa nas eleições presidenciais de 28 de novembro de 2010 e conforme reconhecido pela comunidade internacional,
Enfatizando o imperativo de que todos os marfinenses sustentem esforços para promover a reconciliação nacional e a consolidação da paz por meio de diálogo e consulta e acolhendo com satisfação a assistência da União Africana (UA) e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS) nesse aspecto,
Recordando suas resoluções 1325 (2000), 1820 (2008), 1888
(2009), 1889 (2009) e 1960 (2010) sobre mulheres, paz e segurança,
suas resoluções 1612 (2005) e 1882 (2009) sobre crianças e conflitos
armados e suas resoluções 1674 (2006) e 1894 (2009) sobre a proteção de civis em conflitos armados,
Reiterando a firme condenação a todas as violações aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário na Costa do
Marfim, condenando toda violência cometida contra civis, inclusive
mulheres, crianças, deslocados internos e estrangeiros, e outras violações e abusos dos direitos humanos, em particular desaparecimentos
forçados, assassinatos extrajudiciais, assassinatos e mutilação de
crianças e estupros e outras formas de violência sexual e sublinhando
que seus perpetradores devem ser submetidos à justiça,

1
7. Reitera a necessidade de que autoridades marfinenses garantam o livre acesso do Grupo de Peritos, assim como da UNOCI e
das Forças Francesas que a apoiam, aos equipamentos, locais e instalações referidos no parágrafo 2 (a) da Resolução 1584 (2005) e a
todas as armas, munições e material conexo de todas as forças de
segurança, independentemente de sua localização, inclusive as armas
resultantes da coleta referida no parágrafo 4 acima, quando cabível
sem notificação, conforme estabelecido em suas resoluções 1739
(2007), 1880 (2009), 1933 (2010) e 1962 (2010);
8. Decide que o fornecimento de veículos às forças de segurança marfinenses ficará sujeito às medidas impostas pelo parágrafo 7 da resolução 1572 (2004);
9. Decide que o procedimento de isenção estabelecido no parágrafo 8 (e) da resolução 1572 (2004) aplicar-se-á apenas a armas e
material conexo, veículos e prestação de treinamento e assistência técnica em apoio ao processo marfinense de Reforma do Setor de Segurança, conforme pedido formal apresentado pelo Governo Marfinense e mediante prévia aprovação antecipada pelo Comitê de Sanções;
10. Sublinha que está plenamente preparado para impor medidas direcionadas contra pessoas a serem designadas pelo Comitê, de
acordo com os parágrafos 9, 11 e 14 da Resolução 1572 (2004), entre
outras coisas:
(a) Sejam consideradas uma ameaça ao processo de paz e
reconciliação nacional na Costa do Marfim, em particular por bloquearem o avanço do processo de paz, tal como disposto no Acordo
Político de Uagadugu;

Sublinhando a importância de que o Grupo de Peritos, originalmente estabelecido de acordo com o parágrafo 7 da resolução
1584 (2004), receba recursos suficientes para a implementação de seu
mandato,

(b) Ataquem ou obstruam a ação da UNOCI, das forças
francesas que a apoiam e do Representante Especial do SecretárioGeral na Costa do Marfim;

Determinando que a situação na Costa do Marfim segue
constituindo uma ameaça à paz e segurança internacionais na região,

(c) Sejam responsáveis por obstáculos à liberdade de movimentos da UNOCI e das forças francesas que a apoiam;

Atuando sob o Capítulo VII do Estatuto das Nações Unidas,

(d) Sejam responsáveis por violações graves dos direitos
humanos e do direito humanitário internacional cometidas na Costa
do Marfim;

1. Decide renovar, até 30 de abril de 2012, as medidas
relativas a armas e as medidas financeiras e de viagem impostas pelos
parágrafos 7 a 12 da resolução 1572 (2004), parágrafo 5 da resolução
1946 (2010) e parágrafo 12 da resolução 1975 (2011) e decide também renovar, até 30 de abril de 2012, as medidas impedindo a importação por qualquer Estado de todos os diamantes brutos da Costa
do Marfim impostas pelo parágrafo 6 da resolução 1643 (2005);
2. Decide reavaliar as medidas renovadas no parágrafo 1
acima à luz do progresso obtido na estabilização em todo o país, na
realização das eleições parlamentares e na implementação das etapas
essenciais do processo de paz, conforme mencionado na Resolução
1933 (2010), até o final do período mencionado no parágrafo 1; e
decide também realizar uma revisão preliminar das medidas renovadas no parágrafo 1 acima, até 31 de outubro de 2011, com vistas a
possivelmente modificar, levantar ou manter, antes de 30 de abril de
2012, a totalidade ou parcela das medidas do regime de sanções, de
acordo com o progresso do processo de paz, com os desenvolvimentos relacionados a violações dos direitos humanos e os desenvolvimentos relacionados às eleições parlamentares;
3. Conclama todos os Estados-membros, em particular aqueles da subregião, a implementar plenamente as medidas renovadas no
parágrafo 1 acima, inclusive, segundo caiba, mediante a adoção de
regras e regulamentos necessários e conclama também a Operação
das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI) a dar apoio integral, de acordo com sua capacidade e mandato, e conclama as
forças francesas a apoiar a UNOCI nesse sentido, respeitados os
limites de seu desdobramento e de sua capacidade;
4. Insta todos os combatentes armados ilegais a deporem
suas armas imediatamente, encoraja a UNOCI, dentro de seu mandato e limites de capacidade e áreas de desdobramento, a continuar a
apoiar o Governo marfinense na coleta e armazenamento de tais
armas e conclama também as autoridades marfinenses, inclusive a
Comissão Nacional de Combate à Proliferação e ao Tráfico Ilícito de
Armas Pequenas e Armamento Leve, para garantir que tais armas
sejam neutralizadas ou não sejam ilegalmente disseminadas, de acordo com a Convenção da ECOWAS sobre Armas Pequenas e Armamento Leve, suas Munições e outros Materiais Associados;
5. Recorda que a UNOCI, no contexto de monitoramento do
embargo de armas, tem mandato para recolher, segundo caiba, armas
e qualquer material conexo enviado à Costa do Marfim em violação
às medidas impostas pelo parágrafo 7 da resolução 1572 (2004), e
para dispor de tais armas e material conexo conforme apropriado;
6. Expressa sua profunda preocupação com a presença de
mercenários na Costa do Marfim, notadamente de países vizinhos, e
conclama as autoridades da Costa do Marfim e da Libéria a coordenar suas ações para resolver esse problema e encoraja também a
UNOCI e a Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL), de
acordo com seus respectivos mandatos, a apoiar, respectivamente, os
Governos da Costa do Marfim e da Libéria no monitoramento de suas
fronteiras, com particular atenção a qualquer movimentação de combatentes ou transferência de armas na fronteira;

(e) Incitem publicamente o ódio e a violência; e
(f) Violem as medidas impostas pelo parágrafo 1 acima;
11. Reitera sua disposição de impor sanções contra aqueles
que obstruam o processo eleitoral, especificamente a ação da Comissão Eleitoral Independente de todos os outros operadores envolvidos, e a proclamação e certificação dos resultados das eleições
parlamentares;
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18. Solicita também ao Sistema de Certificação de Processo
de Kimberley que transmita segundo caiba, ao Conselho de Segurança, por intermédio do Comitê, informações que, quando possível,
tenham sido revisadas pelo Grupo de Peritos, a respeito da produção
e exportação ilícita de diamantes da Costa do Marfim e decide também renovar as isenções estabelecidas pelo parágrafo 16 e 17 da
Resolução 1893 (2009) com respeito à segurança de amostras de
diamantes brutos para fins de pesquisa científica coordenada pelo
Processo de Kimberley;
19. Encoraja as autoridades marfinenses a trabalhar com o
Sistema de Certificação de Processo Kimberley para conduzir revisão
e avaliação do sistema de controle interno da Costa do Marfim do
comércio de diamantes brutos bem como um estudo geológico abrangente dos recursos potenciais de diamantes e capacidade de produção
da Costa do Marfim, com vistas a possível modificação ou levantamento, segundo caiba, das medidas impostas pelo parágrafo 6 da
Resolução 1643 (2005);
20. Encoraja as autoridades marfinenses a lotar funcionários
em postos de alfândega e controle de fronteira em todo o país,
particularmente no norte e oeste, e encoraja a UNOCI, de acordo com
seu mandato, a dar assistência às autoridades marfinenses no restabelecimento das atividades de alfândega e controle de fronteira;
21. Insta todos os Estados, órgãos relevantes das Nações
Unidas e outras organizações e partes interessadas a cooperar integralmente com o Comitê, o Grupo de Peritos, a UNOCI e as forças
francesas, em particular mediante a prestação de qualquer informação
à sua disposição sobre possíveis violações das medidas impostas
pelos parágrafos 7, 9 e 11 da Resolução 1572 (2004), parágrafo 6 da
Resolução 1643 (2005) e parágrafo 12 da Resolução 1975 (2011)
conforme reiterado no parágrafo 1 acima; solicita também ao Grupo
de Peritos que coordene suas atividades, segundo caiba, com todos os
atores políticos;
22. Recorda o parágrafo 7 da Resolução 1960 (2010) e o
parágrafo 7 (b) da Resolução 1882 (2009), a respeito de violência
sexual e baseada em gênero e contra crianças em conflito armado, e
acolhe com satisfação o compartilhamento de informações entre o
Comitê e os Representantes Especiais do Secretário-Geral para Crianças e Conflitos Armados e para Violência Sexual em Conflito, de
acordo com seus respectivos mandatos e segundo caiba;
23. Insta, ainda neste contexto, que todas as partes marfinenses
e todos os Estados, particularmente aqueles na região, garantam:
- a segurança dos membros do Grupo de Peritos; e
- livre acesso pelo Grupo de Peritos, em particular, a pessoas,
documentos e locais, de modo a que o Grupo de Peritos possa executar seu mandato;
24. Decide continuar ocupando-se ativamente da questão.

12. Solicita que todos os Estados interessados, em particular
aqueles da subregião, cooperem integralmente com o Comitê de Sanções e autoriza o Comitê a solicitar quaisquer outras informações que
considere necessárias;
13. Decide estender o mandato do Grupo de Peritos, conforme estabelecido no parágrafo 7 da resolução 1727 (2006), até 30
de abril de 2012 e solicita ao Secretário-Geral que adote as medidas
necessárias para apoiar o Comitê;
14. Solicita que o Grupo de Peritos apresente um relatório
preliminar ao Comitê até 15 de outubro de 2011 e apresente um
relatório final e recomendações ao Conselho de Segurança, por intermédio do Comitê, quinze dias antes do final do período de seu
mandato, sobre a implementação das medidas impostas nos parágrafos 7, 9 e 11 da Resolução 1572 (2004), parágrafo 6 da Resolução
1643 (2005) e parágrafo 12 da Resolução 1975 (2011);
15. Decide que o Grupo de Peritos, conforme mencionado no
parágrafo 7 (e) da resolução 1727 (2006), poderá incluir em seu
relatório, segundo caiba, quaisquer informações e recomendações relevantes para a possível designação adicional pelo Comitê de pessoas
e empresas que se enquadrem na descrição dos parágrafos 9 e 11 da
Resolução 1572 (2004) e recorda também o relatório do Grupo de
Trabalho Informal sobre Questões Gerais de Sanções (S/2006/997)
sobre melhores práticas e métodos, inclusive seus parágrafos 21, 22 e
23, que discutem as possíveis etapas para esclarecer os padrões metodológicos para mecanismos de monitoramento;
16. Solicita ao Secretário-Geral que transmita, segundo caiba, ao Conselho de Segurança, por intermédio do Comitê, as informações obtidas pela UNOCI e, quando possível, revisadas pelo
Grupo de Peritos, a respeito do fornecimento de armas e material
relacionado à Costa do Marfim;
17. Solicita também ao Governo Francês que transmita, segundo caiba, ao Conselho de Segurança, por intermédio do Comitê,
as informações obtidas pelas forças francesas e, quando possível,
revisadas pelo Grupo de Peritos, a respeito do fornecimento de armas
e material relacionado à Costa do Marfim;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011081500056

DECRETO No 7.552, DE 12 DE AGOSTO DE 2011
Promulga o Acordo de Estabelecimento da
Rede Internacional de Centros para Astrofísica Relativística - ICRANET e seu Estatuto, assinados em 21 de setembro de 2005.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio
do Decreto Legislativo no 292, de 23 de outubro 2007, o texto do
Acordo de Estabelecimento da Rede Internacional de Centros para
Astrofísica Relativística - ICRANET e de seu Estatuto, assinados em
21 de setembro de 2005;
Considerando que o Acordo entrou em vigor, no plano jurídico externo, para a República Federativa do Brasil em 23 de abril
de 2008;
DECRETA:
Art. 1o O Acordo de Estabelecimento da Rede Internacional
de Centros para Astrofísica Relativística - ICRANET e seu Estatuto,
assinados em 21 de setembro de 2005, apensos por cópia ao presente
Decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles
se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo ou
de seus anexos, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 2011; 190º da Independência e 123º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Nº 156, segunda-feira, 15 de agosto de 2011
Acordo de Estabelecimento da
Rede Internacional de Centros para Astrofísica Relativística ICRANET em Pescara, Itália
Preâmbulo
Conscientes da importância da pesquisa em astrofísica relativística para o conhecimento da vida e da evolução das estrelas e
da estrutura de nosso universo, como também para a identificação das
leis fundamentais da natureza;
Conscientes de que as pesquisas nessa área são necessariamente fundadas na cooperação internacional;
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Artigo VI
Solução de Controvérsias

57

Artigo 4
Organização

Qualquer controvérsia entre as Partes referente à interpretação ou à aplicação do presente acordo será resolvida pela via diplomática.
Artigo VII
Texto Autêntico

A estrutura administrativa da ICRANET consiste em:
a) Conselho Administrativo;
b) Diretor; e

O texto autêntico do presente Acordo, incluindo o Estatuto a
ele anexo, foi redigido nos idiomas Italiano e Inglês;

c) Conselho Científico;
Artigo 5
Conselho Administrativo

Reconhecendo que o estudo de corpos celestes e astrofísicos
tem raízes profundas em muitas culturas;

Cientes disso, os Plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos governos e organizações
internacionais, assinam este acordo em único original nas línguas
italiana e inglesa, ambas igualmente fiéis.

O Conselho Administrativo é composto pelos seguintes
membros:

Considerando o grande interesse popular, em todas as nações, pela descoberta de corpos celestes como pulsares, quasares e
buracos negros;

Estatuto da ICRANET

a) um representante de cada Estado e de cada Organização
Internacional membro da ICRANET;

Ressaltando a importância de diversas técnicas e tecnologias
usadas e associadas à astrofísica relativística, tais como tecnologias
óptica, de rádio, espacial e de telecomunicações, para o desenvolvimento;
Tendo em conta que as partes deste Acordo pretendem instituir uma Rede Internacional de Centros para Astrofísica Relativística, doravante referida como ICRANET, como organização internacional independente, dotada de autonomia administrativa, personalidade jurídica internacional, poderes, privilégios, imunidades e
outras prerrogativas necessárias à sua operação eficiente e à consecução de seus objetivos;
Considerando que o Governo Italiano se dispõe a negociar
um acordo de sede para a ICRANET;
As partes signatárias acordam o seguinte:

Artigo 1
Status
Na condição de organização internacional, a ICRANET dedicase exclusivamente a atividades educacionais e de pesquisa científica;
A ICRANET possui personalidade jurídica internacional e
desfruta de todas as capacidades legais necessárias ao exercício de
suas funções e a consecução de seus objetivos.
Artigo 2
Sede
A sede da ICRANET localiza-se em Pescara, na Itália, a
menos que o Conselho Administrativo decida transferi-la para outro
lugar. O Conselho Administrativo da ICRANET poderá abrir centros
de pesquisa em outros países quando isso de faça necessário para a
consecução de seus objetivos, definidos no artigo 3.

Artigo I
Estabelecimento

Artigo 3
Objetivos e Atividades

O presente documento institui uma organização internacional
independente denominada ICRANET, que operará em conformidade
com o Estatuto em anexo, considerado parte integrante deste documento, e poderá, quando necessário, ser emendado de acordo com
seu artigo 16.

A ICRANET promove a cooperação científica internacional e
realiza pesquisa no campo da astrofísica relativística. Coordena também a pesquisa internacional teórica, experimental e observação, fazendo uso de instrumentos no espaço, no solo e no subsolo terrestres.
Suas atividades consistem em:

Artigo II
Assinatura, Ratificação, Aceitação, Consentimento para
Vincular-se, Adesão

O Governo da República Italiana será a Depósito deste Acordo;
Os signatários devem expressar seu consentimento em serem
vinculados em conformidade com suas próprias leis, normas e procedimentos;
O consentimento de um Estado ou organização internacional
em vincular-se por esse acordo não implica qualquer obrigação de
fornecer apoio financeiro à ICRANET além das contribuições voluntárias;

c) treinamento científico de curta e longa duração;
d) organização de oficinas e encontros científicos;
e) desenvolvimento de programas de intercâmbio de cientistas e técnicos;

g) criação de bancos de dados integrados para todos os
corpos celestes em todas as faixas de freqüência de rádio possíveis;
h) desenvolvimento de novos padrões de comunicação;
i) cooperação e participação em organizações científicas internacionais;
j) cooperação científica e transferência tecnológica para a
indústria;
k) quaisquer outras atividades relacionadas como suas metas
institucionais.

Artigo III
Partes Contratantes

As áreas científicas de atividade incluem a cosmologia, a
astrofísica de alta energia, a física teórica e a física matemática;

Uma vez estabelecida a ICRANET, universidades e centros
de pesquisas poderão associar-se a ela livremente.

A ICRANET coordena atividades de pesquisa com as universidades e centros de pesquisa associados à rede nas diferentes
áreas geográficas. Tal colaboração permitirá o desenvolvimento de
projetos de ensino e pesquisa voltados para jovens cientistas. Cada
Centro compartilhará suas instalações com os demais membros da
rede. Tais instalações são, por vezes, de grande valor econômico e
científico e são essenciais para o desenvolvimento dos projetos de
pesquisa da ICRANET;

Este acordo e o estatuto anexo entrarão em vigor na data do
depósito do instrumento de ratificação ou da aceitação formal por parte
de três Estados ou organizações internacionais partes deste Acordo;
Para cada Estado ou organização internacional que venham a
depositar seu documento de adesão ou aceitação formal depois da
entrada em vigor deste Acordo, este Acordo entrará em vigor na data
do depósito.

d) um representante de qualquer outra instituição que faça
contribuição para as atividades da ICRANET e que seja aceita como
membro por decisão do Conselho Administrativo;
e) um representante do Ministério da Economia e das Finanças do Governo da Itália e um representante da Prefeitura de
Pescara, mediante a contribuição nacional e a contribuição prevista no
acordo de sede. No que se refere às adesões sucessivas ao acordo,
está prevista a participação de um membro adicional para cada Estado
ou organização internacional que contribua para o orçamento anual da
ICRANET;
f) um representante da Universidade de Stanford, um representante da Universidade do Arizona, um representante da Specola
Vaticana e um representante da ICRANET como membros fundadores;
O Conselho Administrativo elege seu Presidente entre seus
membros por um período renovável de 3 anos;

O Conselho Administrativo se reúne em sessão ordinária
uma vez ao ano; se reunirá em sessão extraordinária convocada pelo
Presidente por sua própria iniciativa ou por solicitação de ao menos
metade de seus membros;
A maioria dos membros constitui quorum para as reuniões do
Conselho Administrativo;
O Conselho Administrativo adotará seu próprio regulamento.

f) desenvolvimento de novos padrões de comunicação eletrônica entre centros de pesquisa;

Expirado o período previsto no primeiro parágrafo, o presente Acordo ficará aberto à adesão de qualquer Estado e qualquer
Organização Internacional, mediante aprovação pela maioria absoluta
dos membros do Conselho Administrativo da ICRANET;

Artigo IV
Entrada em Vigor

c) um representante de cada Universidade ou Centro de Pesquisa membro da ICRANET;

O Diretor é o Secretário-Executivo do Conselho Administrativo;

a) desenvolvimento de pesquisa científica;
b) ensino em níveis de doutorado e pós-doutorado;

Este acordo será aberto à assinatura de Estados e Organizações Internacionais aos cuidados do Governo da República Italiana. Ficará aberto à assinatura por um período de dois anos a partir
de 2003, a menos que tal período seja prorrogado, antes de seu
término, pelo depositário a pedido do Conselho Administrativo da
ICRANET;

b) um representante adicional de cada Estado ou Organização Internacional que contribua financeiramente para atividades da
ICRANET;

A ICRANET estimula a mobilidade dos cientistas entre os
centros no entendimento de que cada centro deva cobrir os custos de
viagem de seus pesquisadores enquanto os custos locais devam ser
cobertos pela instituição que os receber;

Artigo 6
Função do Conselho Administrativo
As funções do Conselho Administrativo são:
a) eleger o Diretor da ICRANET;
b) formular, ouvido o Conselho Científico, as diretrizes gerais das atividades da ICRANET, considerando os objetivos especificados no Artigo 3;
c) examinar:
(a)

o orçamento anual;

(b)

as respectivas contribuições;

(c)

os planos financeiros;

(d) o uso dos fundos disponíveis para as operações da ICRANET;
d) considerar as propostas do Diretor para os programas,
planos de trabalho, planos financeiros, orçamento e organização de
pessoal da ICRANET e deliberar a seu respeito;
e) adotar, mediante aprovação dos contribuintes pertinentes,
aumento no orçamento, com base nas exigências das atividades científicas da ICRANET;
f) analisar o relatório anual e outros relatórios do Diretor
relativos às atividades da ICRANET;

Artigo V
Duração

A ICRANET concede bolsas de estudos para jovens estudantes no nível de graduação, pós-graduação e pós-doutorado no
âmbito de programas especiais de ensino;

g) nomear um auditor financeiro externo e aprovar seus relatórios anuais; e

Qualquer parte deste Acordo poderá denunciá-lo por meio de
declaração por escrito entregue ao depositário. A denúncia será efetiva decorridos três meses do recebimento do instrumento.

A ICRANET está a serviço das instituições científicas e dos
Estados membros que desejem cooperar no campo da astrofísica relativística.

h) adotar o regulamento aplicável aos funcionários como
estabelecido por outras organizações internacionais no âmbito do sistema das Nações Unidas.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011081500057
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DECRETO N o- 7.553, DE 12 DE AGOSTO DE 2011

Artigo 7
Votações do Conselho Administrativo

Artigo 12
Secretariado

As votações do Conselho Administrativo são reguladas da
seguinte maneira:

O Secretariado da ICRANET será composto pelo corpo de
funcionários necessários ao seu bom funcionamento;

a) cada membro do Conselho Administrativo tem um voto;

Os membros do Secretariado serão recrutados pelo Diretor
conforme disposto no artigo 9 (b, a);

b) as decisões do Conselho Administrativo são adotadas pela maioria dos membros presentes e votantes, exceto quando especificado de outra forma pelo artigo 8 deste Estatuto.

O critério principal a ser considerado para a admissão de
funcionários e na determinação das condições de trabalho deve ser o
de atender ao mais altos padrões de qualidade e eficiência;

Artigo 8
Nomeação do Diretor

Parâmetros salariais, seguros, planos de previdência e demais
condições de trabalho serão estabelecidos pelo regulamento do corpo
de funcionários.

A nomeação do Diretor, por um período não superior a cinco
anos, renovável, será decidida por maioria de dois terços dos membros do Conselho Administrativo. Na ausência desse quorum, depois
de duas convocações sucessivas, a nomeação será decidida pela maioria dos membros presentes. Durante o período inicial de cinco anos,
o Presidente da ICRANET será nomeado Diretor.

Artigo 13
Finanças

Artigo 9
Funções e Poderes do Diretor
O Diretor é chefe acadêmico e administrativo da ICRANET.
Nessa condição, o Diretor:
a) administra a ICRANET;
b) prepara as propostas de atividades gerais e os planos de
trabalho da ICRANET para serem submetidos à aprovação do Conselho Administrativo;
c) prepara os planos financeiros e as propostas orçamentárias da ICRANET para serem submetidos à aprovação do Conselho
Administrativo;

Nº 156, segunda-feira, 15 de agosto de 2011

Dá nova redação ao art. 3º do Decreto nº
3.500, de 9 de junho de 2000, que dispõe
sobre a Comissão Nacional de Classificação - CONCLA.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 3.500, de 9 de junho de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º .....................................................................................
I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
II - Ministério das Relações Exteriores;

A ICRANET obtém recursos financeiros por meios tais como
contribuições voluntárias e doações, taxas de inscrição em cursos e
seminários, remuneração por programas de treinamento e prestação
de assistência técnica, receita de publicações e outros serviços e juros
provenientes de investimentos, aplicações e contas bancárias;

III - Ministério da Fazenda;

As partes desse Acordo não serão solicitadas a prover apoio
financeiro à instituição além de suas contribuições voluntárias;

VI - Ministério da Educação;

IV - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V - Ministério do Desenvolvimento Agrário;

VII - Ministério do Esporte;

As operações financeiras da ICRANET são reguladas pelas
normas adotadas pelo Conselho Administrativo, de acordo com os
princípios estabelecidos pelas Nações Unidas;

VIII - Ministério do Turismo;

O orçamento da ICRANET é aprovado anualmente pelo
Conselho Administrativo;

X - Ministério do Trabalho e Emprego;

O Governo Italiano contribui para o orçamento da ICRANET
da seguinte forma: a partir da entrada em vigor desse Acordo, a
contribuição financeira anual será de 1.549.370 Euros, e poderá ser
aumentada para atender às necessidades da ICRANET tal como definido pelo Conselho Administrativo, de acordo com o Artigo 6;

IX - Ministério da Saúde;

XI - Ministério da Previdência Social;
XII - Ministério dos Transportes;
XIII - Ministério de Minas e Energia;
XIV - Ministério do Meio Ambiente;

d) supervisiona a execução dos programas de trabalho da
ICRANET e efetua pagamentos conforme as diretrizes gerais e decisões específicas adotadas pelo Conselho Administrativo;

Qualquer contribuição que a ICRANET venha a receber dos
Estados, das organizações internacionais ou organizações não governamentais, de universidades e centros de pesquisas e em pagamento de serviços será incorporada ao orçamento;

e) é o representante legal da ICRANET. Assina todos os
atos, contratos, acordos, tratados e outros documentos legais necessários para garantir a operação normal da ICRANET. O Conselho
Administrativo pode determinar os limites para a delegação desses
poderes por parte do Diretor. Os contratos, acordos e tratados que
disponham sobre gestão, objetivos, localização da sede, expansão ou
dissolução da ICRANET, questões de relevância que envolvam o
relacionamento com o país sede serão submetidas à aprovação pelo
Conselho Administrativo;

O orçamento compreende despesas com funcionários, atividades operacionais e custeio de programas;

O Diretor assume todas as funções e poderes estabelecidos
pelo presente acordo, em particular:
a) seleciona e administra o pessoal necessário ao desenvolvimento das atividades da ICRANET;
b) conduz a auditoria anual das operações financeiras realizada por empresa de contabilidade externa (ver artigo 6[f]).

O Município de Pescara coloca à disposição das atividades
da ICRANET uma sede em Pescara.
Artigo 14
Relações com Outras Organizações
Com o propósito de atingir seus objetivos da forma mais eficiente, a ICRANET pode estabelecer acordos de cooperação com organizações, fundações e agências nacionais, internacionais e regionais;
Os centros de pesquisa que pretendam participar das atividades da ICRANET previstas por esse acordo deverão enviar ao
Diretor notificação nesse sentido.
Artigo 15
Direitos, Privilégios e Imunidades

Artigo 10
O Conselho Científico
O Conselho Científico é composto por um representante de
cada Estado, organização internacional, universidade ou centro de
pesquisa membro da ICRANET;

Artigo 16
Emendas

O Conselho Cientifico elege, por maioria simples, seu Presidente entre seus membros por um período renovável de três anos.

Este Estatuto poderá ser emendado pelo Conselho Administrativo por unanimidade dos votos dos Estados e organizações
internacionais partes deste Acordo. Emendas entrarão em vigor seis
meses após sua aprovação.

XVII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome; e
XVIII - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
.............................................................................................." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 5.194, de 24 de agosto de 2004.
Brasília, 12 de agosto de 2011; 190º da Independência e 123º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, da Integração Nacional e das Cidades, crédito suplementar no
valor global de R$ 32.161.706,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 4o, inciso III, alínea "c", da Lei no
12.381, de 9 de fevereiro de 2011,
DECRETA:

Artigo 17
Dissolução

O Conselho Científico aconselha a ICRANET em seus programas de trabalho, dedicando a devida atenção às principais tendências acadêmicas, científicas, educacionais e cursos culturais no
mundo que tenham relação com seus objetivos;

A ICRANET pode ser dissolvida por maioria de três quartos dos
membros do Conselho Administrativo caso se conclua, a qualquer momento, que os propósitos da ICRANET não estejam sendo atingidos;

O Conselho Científico deve assegurar a coordenação das
atividades científicas da ICRANET e fazer recomendações ao Diretor
considerando as perspectivas de crescimento da ICRANET e indicando linhas específicas de pesquisa;

Em caso de dissolução, os bens da ICRANET situados no
país-sede ou em outros países serão transferidos a tais países para
serem usados em objetivos semelhantes ou cedidos a instituições que
tenham finalidades análogas àquelas da ICRANET nos respectivos
países, mediante acordos entre os governos desses países e o Comitê
Administrativo da ICRANET.

O Conselho Administrativo e o Diretor podem solicitar pareceres ao Conselho Científico;

Artigo 18
Cláusula Final

O Conselho Científico adota o próprio regulamento e se
reúne ordinariamente uma vez ao ano.

As partes do presente acordo não incorrerão em nenhum
custo em caso de dissolução da ICRANET.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011081500058

XVI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2011

Será lavrado Acordo de Sede entre o Governo da República
Italiana e a ICRANET com o propósito de estabelecer os direitos,
privilégios e imunidades de seus funcionários e visitantes oficiais tão
logo tal organização internacional seja estabelecida.

Artigo 11
Funções do Conselho Científico

XV - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior;

Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde,
da Integração Nacional e das Cidades, crédito suplementar no valor
global de R$ 32.161.706,00 (trinta e dois milhões, cento e sessenta e
um mil, setecentos e seis reais), para atender à programação constante
do Anexo I a este Decreto.
Art. 2o Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o art. 1o decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária,
conforme indicado no Anexo II a este Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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The ICRANet Seat Agreement with Brazil
On September 12, 2013 the Seat Agreement with Brazil was signed between the Director of
ICRANet and the President of Brazil with the proxy to the Brazilian Ambassador in Rome, Ricardo
Neiva Tavares, (see: http://www.icranet.org/SeatAgreementBrazil), with the attribution to ICRANet of a
Seat in Rio de Janeiro at CBPF. This Seat Agreement needs now the final ratification of the
Brazilian Parliament.

From left to right: Professor Remo Ruffini (ICRANet Director), and H.E. Ambassador Ricardo Neiva
Tavares during the ceremony of the signature of the Seat agreement in Brazil,
held in Rome on September 12, 2013.

Enclosure 4:
- Full powers to the Ambassador Ricardo Neiva Tavares from the President of Brazil H.E. Dilma
Rousseff (Portuguese)
- Seat Agreement in Brazil (English and Portuguese)
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Enclosure 4

ICRANet collaboration
with France

The ICRANet Seat Agreement with
Municipality of Nice
On October 23, 2006, was signed between Prof. Ruffini, Director of ICRANet, Mrs Claire Reclus,
Deputy Major of the city of Nice, and Mr René Jardillier, notary and doctor in law, the seat agreement
(see: http://www.icranet.org/docs/NiceBailEmphyteotique.pdf ), with the attribution to ICRANet of a Seat in
Villa Ratti.
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ICRANet – Villa Ratti before the restrucutirng’s works– Nice (Fr)
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Villa Ratti - Project of the Works
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ICRANet – Villa Ratti after the restructuring’s works– Nice (Fr)
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