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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalid ade e

Ação Declaratór ia de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

Acórdãos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI DADE 4.639 (1)
ORIGEM : ADI - 4639 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
R E L ATO R : M IN. TEORI  ZAVA SCKI
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE GOIÁS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto

do Relator, julgou procedente a ação direta, para declarar aincons-

titucionalidade integral da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, e,

por maioria, ressalvou os direitos dos agentes que, até a data da

publicação da ata deste julgamento (ex nunc), já houvessem reunido

os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de

aposentadoria ou pensão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não

modulava os efeitos da decisão. Falou, pelo Governador do Estado de

Goiás, o Dr. Bruno Bizerra de Oliveira. Presidiu o julgamento o

Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 11.03.2015.

Ementa: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI

15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE

PREVIDÊNCIA ALTE RNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGO-

RIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS

COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM

OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40

(RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.

1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previden-

ciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado

de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral,

que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal

8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro

judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de

novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com con-

tribuição em dobro, fili ados ao regime próprio de previdência estadual

antes da publi cação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.

2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de

29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a

criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos

não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do

art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da

competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII,

do texto constitucional.

3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de

que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência ex-

travagante - destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos

cofres públi cos, cujo formato não é compatível com os fundamentos

constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo

da previdência complementar (art. 202) - o poderlegislativo local

desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além

disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando

para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que

resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente,

com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade in-

tegral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos

dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já

houvessem reunido os requisitos necessários para obter os corres-

pondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

Secretaria Judiciária

JOÃO BOSCO MARCIAL DE CASTRO

Secretário

DECRETO No- 8.433, DE 16 DE ABRIL  DE 2015(*)

Dispõe sobre a regulamentação dos art. 9o a
art. 12, art. 17 e art. 22 da Lei no 13.103, de
2 de março de 2015.

No § 1o do art. 3o do Decreto no 8.433, de 16 de abril de
2015, onde se lê "art. 213", leia-se "art. 231".

(*) Republicação parcial do art. 3o por ter constado incorreção quanto ao
original no Diário Oficial da União de 17 de abril  de 2015, Seção 1.

DECRETO DE 17 DE ABRIL  DE 2015

Homologa a demarcação administrativa da
terra indígena Mapari, locali zada nos Mu-
nicípios de Japurá, Fonte Boa e Tonantins,
Estado do Amazonas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLI CA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos art. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, e art. 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de 1996,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica homologada a demarcação administrativa, pro-
movida pela Fundação Nacional do Índio - Funai, da terra indígena
denominada Mapari, localizada nos Municípios de Japurá, Fonte Boa
e Tonantins, Estado do Amazonas, destinada à posse permanente do
grupo indígena Caixana, a seguir descrita.

§ 1o Inicia-se o perímetro no ponto ATN-M-Q651, de co-
ordenadas geográficas 01º53'48,5595"S e 66º57'45,2888"W,locali -
zado na margem direita do rio Mapari; deste, segue a jusante pelo
referido rio, até o ponto ATN-M-Q787, de coordenadas geográficas
01º53'52,1848"S e 66º57'42,5392"W, localizado na confluência do
igarapéJutaí; deste, segue amontante pelo referido igarapé, até o
ponto ATN-M-Q786, de coordenadas geográficas 01º54'16,2427"S e
66º57'28,1401"W; deste, segue por um segmento de reta até o ponto
ATN-M-Q785, de coordenadas geográficas 01º54'23,6611"S e
66º56'54,7076"W, locali zado na margem esquerda do igarapé Urucu;
deste, segue amontante pelo citado igarapé, até o ponto ATN-M-
Q652, de coordenadas geográficas 01º59'15,3920"S e
66º56'11,5502"W,locali zado na nascente do Igarapé Urucu; deste,
segue por vários segmentos de retas passando pelos seguintes pontos,
com suas respectivas coordenadas geográficas: ATN-M-Q780,
01º59'19,7563"S e 66º56'7,0536"W; ATN-M-Q781, 01º59'38,0939"S
e 66º55'48,1588"W ATN-M-Q782, 02º00'1,0980"S e
66º55'24,4528"W; ATN-M-Q783, 02º00'23,2076"S e
66º55'01,6669"W; ATN-M-Q784, 02º00'45,4571"S e
66º54'38,7355"W, locali zado na nascente de um igarapé sem de-
nominação; deste, segue a jusante pelo citado igarapé, até o ponto
ATN-M-Q653, de coordenadas geográficas 02º03'16,5145"S e
66º57'20,2821"W, locali zado na sua foz no igarapé Branco; deste,
segue a montante pelo Igarapé Branco, até o ponto ATN-M-Q741, de
coordenadas geográficas 02º03'18,0444"S e 66º57'24,1837"W; deste,
segue a montante pelo igarapé Branco, até o ponto ATN-M-Q664, de
coordenadas geográficas 02º05'49,8972"S e 66º58'13,8065"W; deste,
segue a montante pelo citado igarapé, até o ponto ATN-M-Q654, de
coordenadas geográficas 02º07'59,8865"S e 66º59'4,9272"W; deste
segue por vários segmentos de retas, passando pelos seguintes pontos,
com suas respectivas coordenadas geográficas: ATN-M-Q742,
02º08'2,6097"S e 66º59'6,8121"W; ATN-M-Q746, 02º08'26,2070"S e
66º59'23,1442"W; ATN-M-Q747, 02º08'53,9489"S e
66º59'42,3446"W; ATN-M-Q748, 02º09'19,8985"S e 67º00'0,3031"W;
ATN-M-Q749, 02º09'48,1478"S e 67º00'19,8533"W; ATN-M-Q750,
02º10'13,6304"S e 67º00'37,4888"W; ATN-M-Q751, 02º10'40,3452"S
e 67º00'55,9974"W; ATN-M-Q752, 02º11'6,5413"S e
67º01'14,1475"W; ATN-M-Q753, 02º11'32,9263"S e
67º01'32,4290"W; ATN-M-Q754, 02º12'1,1357"S e 67º01'51,9736"W;
ATN-M-Q755, 02º12'28,9197"S e 67º02'11,2230"W; ATN-M-Q756,
02º12'54,5560"S e 67º02'28,9850"W; ATN-M-Q757, 02º13'18,9863"S

.

.
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e 67º02'45,9109"W; ATN-M-Q655, 02º13'56,5836"S e
67º03'11,9642"W; ATN-M-Q758, 02º14'7,8052"S e 67º03'18,5090"W;
ATN-M-Q762, 02º14'23,6869"S e 67º03'27,7719"W; ATN-M-Q763,
02º14'53,0912"S e 67º03'44,9235"W; ATN-M-Q764, 02º15'21,5324"S
e 67º04'1,5140"W; ATN-M-Q766, 02º15'51,0575"S e
67º04'18,7383"W; ATN-M-Q767, 02º16'23,9595"S e
67º04'37,9345"W; ATN-M-Q768, 02º16'32,3113"S e
67º05'10,6517"W; ATN-M-Q769, 02º16'39,8808"S e
67º05'40,3083"W; ATN-M-Q770, 02º16'46,9877"S e 67º06'8,1561"W;
ATN-M-Q656, 02º16'55,8992"S e 67º06'48,4028"W, locali zado pró-
ximo da confluência do igarapé Raiel com o rio Ati-Paraná; deste,
segue por li nha reta, até o ponto ATN-M-Q740, de coordenadas
geográficas 02º16'56,1320"S e 67º06'51,9818"W, locali zado na mar-
gem esquerda do citado igarapé; deste, segue a montante pelo igarapé
Raiel até o ponto ATN-M-Q739, de coordenadas geográficas
02º16'49,1760"S e 67º08'12,4210"W, localizado em uma de suas nas-
centes; deste, segue por vários segmentos de retas, confrontando com
a terra indígena Uati-Paraná, passando pelos seguintes pontos, com
suas respectivas coordenadas geográficas: ATN-M-Q738,
02º17'10,0896"S e 67º08'51,4161"W; ATN-M-Q737, 02º17'26,1031"S
e 67º09'21,4903"W; ATN-M-Q736, 02º17'41,4651"S e
67º09'50,2934"W; ATN-M-Q735, 02º17'57,1678"S e
67º10'19,7211"W; ATN-M-Q734, 02º18'11,8953"S e
67º10'47,2833"W; ATN-M-Q733, 02º18'26,9825"S e
67º11'15,6406"W; ATN-M-Q732, 02º18'42,2208"S e
67º11'44,3120"W; ATN-M-Q731, 02º18'58,4318"S e
67º12'14,6290"W; ATN-M-Q730, 02º19'11,5573"S e
67º12'39,3402"W; ATN-M-Q657, 02º19'13,4364"S e
67º12'42,7771"W, localizado na margem esquerda do igarapé Grande;
deste, segue amontante pelo citado igarapé, até o ponto ATN-M-
Q659, de coordenadas geográficas 02º13'24,8492"S e
67º19'10,8811"W; deste, segue confrontando com a Terra Indígena
Uati-Paraná, passando pelos seguintes pontos, com suas respectivas
coordenadas geográficas: ATN-M-Q719, 02º13'25,4248"S e
67º19'15,5946"W; ATN-M-Q718, 02º13'27,6573"S e
67º19'35,0437"W; ATN-M-Q717, 02º13'30,6235"S e 67º20'1,0609"W;
ATN-M-Q716, 02º13'35,0673"S e 67º20'39,5440"W; ATN-M-Q715,
02º13'39,1256"S e 67º21'14,7357"W; ATN-M-Q714, 02º13'42,6031"S
e 67º21'44,8271"W; ATN-M-Q713, 02º13'46,2136"S e
67º22'16,0949"W; ATN-M-Q712, 02º13'49,7296"S e
67º22'46,4815"W; ATN-M-Q711, 02º13'53,2141"S e
67º23'17,1443"W; ATN-M-Q710, 02º13'57,2409"S e
67º23'51,3361"W; ATN-M-Q709, 02º14'0,5950"S e 67º24'20,4208"W;
ATN-M-Q708, 02º14'4,6248"S e 67º24'55,0295"W; ATN-M-Q707,
02º14'8,4622"S e 67º25'28,1372"W; ATN-M-Q706, 02º14'12,3781"S
e 67º26'1,8146"W; ATN-M-Q702, 02º14'15,0961"S e
67º26'25,2568"W; ATN-M-Q660, 02º14'16,0235"S e
67º26'33,4239"W; ATN-M-Q701, 02º14'20,7034"S e 67º27'8,7866"W;

ATN-M-Q700, 02º14'24,5388"S e 67º27'39,4169"W; ATN-M-Q699,
02º14'28,8122"S e 67º28'13,5375"W; ATN-M-Q698, 02º14'32,6772"S
e 67º28'44,3907"W; ATN-M-Q697, 02º14'36,8422"S e
67º29'17,6388"W; ATN-M-Q696, 02º14'40,7711"S e
67º29'48,9891"W; ATN-M-Q695, 02º14'44,8727"S e
67º30'21,7065"W; ATN-M-Q694, 02º14'48,7701"S e
67º30'52,7788"W; ATN-M-Q693, 02º14'52,9357"S e
67º31'25,9902"W; ATN-M-Q692, 02º14'57,0160"S e
67º31'58,5117"W; ATN-M-Q691, 02º15'1,0436"S e 67º32'30,6032"W;
ATN-M-Q665, 02º15'5,0884"S e 67º33'2,8377"W; ATN-M-Q666,
02º15'36,3148"S e 67º33'12,5316"W; ATN-M-Q667, 02º16'7,2975"S
e 67º33'22,1500"W; ATN-M-Q668, 02º16'39,3190"S e
67º33'32,0901"W; ATN-M-Q669, 02º17'6,8737"S e 67º33'40,6431"W;
ATN-M-Q661, 02º17'11,7073"S e 67º33'42,1434"W; ATN-M-Q670,
02º17'22,5628"S e 67º34'13,1652"W; ATN-M-Q671, 02º17'33,1375"S
e 67º34'43,4062"W; ATN-M-Q672, 02º17'43,8752"S e
67º35'14,1283"W; ATN-M-Q673, 02º17'54,4929"S e
67º35'44,5205"W; ATN-M-Q674, 02º18'5,8590"S e 67º36'17,0716"W;
ATN-M-Q675, 02º18'23,7251"S e 67º36'44,2092"W; ATN-M-Q676,
02º18'41,5663"S e 67º37'11,3154"W; ATN-M-Q677, 02º18'59,6539"S
e 67º37'38,8027"W; ATN-M-Q678, 02º19'25,6547"S e
67º38'18,3320"W; ATN-M-Q679, 02º19'56,3260"S e
67º38'31,7286"W; ATN-M-Q680, 02º20'30,7452"S e
67º38'46,7682"W; ATN-M-Q662, de coordenadas geográficas
02º20'35,9395"S e 67º38'48,9887"W, localizado próximo da nascente
de um igarapé sem denominação; deste, segue a jusante pela margem
do citado igarapé, até o ponto ATN-M-Q684, de coordenadas geo-
gráficas 02º18'38,8778"S e 67º40'51,0984"W; deste, segue pelo citado
igarapé, ajusante, até o ponto ATN-M-Q663, de coordenadas geo-
gráficas 02º18'36,5977"S e 67º40'53,1076"W, localizado na sua con-
fluência com o igarapé Mocozinho; deste, segue a jusante pela mar-
gem direita do citado igarapé, até o ponto P-01 de coordenadas
geográficas aproximadas 02º18'06,8"S e 67º40'58,7"W, localizado na
sua confluência com o rio Mapari; deste, segue pelo citado rio, a
jusante, pela margem direita, até o ponto ATN-M-Q792, de coor-
denadas geográficas 01º57'37,3386"S e 67º02'1,2515"W; deste, segue
atravessando o rio Mapari, até o ponto ATN-M-Q791, de coordenadas
geográficas 01º57'32,3310"S e 67º01'57,2827"W, localizado na sua
margem esquerda; deste, segue a jusante, passando pela margem
esquerda dolago Mapari, até o ponto P-02 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 01º53'34,2" S e 66º57'50,3"WGr., localizado na
margem do referido lago; deste, segue por uma li nha reta, até o ponto
ATN-M-Q651, início da descrição; fechando o perímetro com tre-
zentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta metros e oitenta e seis
centímetros e a área com cento e cinquenta e sete mil, duzentos e
quarenta e seis hectares, vinte e dois ares e setenta centiares.

§ 2o A base cartográfica utili zada na elaboração do memorial
descriti vo do § 1o é: SA.19-X-C, SA.19-X-D, SA.19-Z-A e SA.19-Z-
B - Escala 1: 250.000 - RADAM - 1977.

§ 3o As coordenadas geográficas citadas no memorial des-
criti vo do caput referem-se ao Datum Geocêntrico SIRGAS 2000.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 17 de abril  de 2015, 194o da Independência e 127o

da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

DECRETO DE 17 DE ABRIL  DE 2015

Homologa a demarcação administrativa da
Terra Indígena Setemã, localizada nos Mu-
nicípios de Borba e Novo Aripuanã, Estado
do Amazonas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLI CA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos art. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, e art. 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de 1996,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica homologada a demarcação administrativa, pro-
movida pela Fundação Nacional do Índio - Funai, da terra indígena
denominada Setemã, localizada nos Municípios de Borba e Novo
Aripuanã, Estado do Amazonas, destinada à posse permanente do
grupo indígena Mura, a seguir descrita.

§ 1o Inicia-se o perímetro no ponto ALC-M-7505 de co-
ordenadas geográficas 04º52'09,09162"S e 59º56'36,69479"W, situado
na confluência do Rio Madeira com o Igarapé do Jacaré; deste segue
pela margem esquerda do referido igarapé, a montante, até o ponto
ALC-M-7506 de coordenadas geográficas 04º59'02,48175"S e
60º00'26,48071"W, situado na sua margem esquerda; deste, segue
ainda pelo referido igarapé,margem esquerda, a montante, até o
ponto ALC-M-7511 de coordenadas geográficas 05°01'12.16776"S e
60°01'10.49067"W, localizado na sua cabeceira; deste, segue por vá-
rias linhas retas, passando pelos seguintes pontos, com suas res-
pectivas coordenadas geográficas: ALC-M-7512, 05°01'44.73350"S e
60°01'10.00442"W; ALC-M-7576, 05°02'17.31611"S e
60°01'09.56310"W; ALC-M-7577, 05°02'56.12632"S e
60°01'09.00649"W; ALC-M-7515 05°03'18.88613"S e
60°01'08.60760"W; ALC-M-7538, 05°03'49.54404"S e
60°01'19.54655"W; ALC-M-7539, 05°04'26,20268"S e
60°01'32,49155"W; ALC-M-7540, 05°04'56,92049"S e
60°01'43,26596"W; ALC-M-7541, 05°05'27,63813"S e
60°01'54,05512"W; ALC-M-7542, 05°05'58,34511"S e
60°02'04,89856"W; ALC-M-7513, 05°06'14,88664"S e
60°02'10,64670"W; ALC-M-7548, 05°06'15,37271"S e
60°02'48,96523"W; ALC-M-7549, 05°06'15,72341"S e
60°03'16,34631"W; ALC-M-7550, 05°06'16,13906"S e
60°03'48,67742"W; ALC-M-7551, 05°06'16,55752"S e
60°04'21,07204"W; ALC-M-7552, 05°06'16,97860"S e
60°04'53,46281"W; ALC-M-7553, 05°06'17,40105"S e
60°05'25,87583"W; ALC-M-7554, 05°06'17,82349"S e
60°05'58,08348"W; ALC-M-7555, 05°06'18,24788"S e
60°06'30,46535"W; ALC-M-7556, 05°06'18,67594"S e
60°07'02,87372"W; ALC-M-7557, 05°06'19,10242"S e
60°07'35,20831"WGr; ALC-M-7570, 05°06'19,52964"S e
60°08'07,58910"W; ALC-M-7571, 05°06'19,96778"S e
60°08'40,02092"W; ALC-M-7572, 05°06'20,41740"S e
60°09'12,41507"W; deste, segue por uma li nha reta até o ponto ALC-
M-7518, 05°06'20,57158"S e 60°09'46,34400"W; situado na margem
direita do Rio Aracu; deste segue pelo citado rio, a jusante, até o
ponto ALC-M-7521 de coordenadas geográficas 05°08'18,44324"S e
60°11'25,02729"W, locali zado na confluência de um igarapé sem de-
nominação; deste, segue pelo referido igarapé, a montante, até o
ponto ALC-M-7524 de coordenadas geográficas 05°06'37,33178"S e
60°12'27,27133"W; deste, segue por várias linhas retas, passando
pelos seguintes pontos, com suas respectivas coordenadas geográ-
ficas: ALC-M-7527, 05°06'04,69699"S e 60°12'28,90798"W; ALC-
M-7528, 05°05'32,22209"S e 60°12'30,53060"W; ALC-M-7529,
05°04'59,59770"S e 60°12'32,15803"W; ALC-M-7530,
05°04'27,05711"S e 60°12'33,78026"W; ALC-M-7531,
05°03'54,54585"S e 60°12'35,40077"W; ALC-M-7532,
05°03'22,06905"S e 60°12'37,01921"W; ALC-M-7533,
05°02'49,55962"S e 60°12'38,64335"W; ALC-M-7534,
05°02'17,03843"S e 60°12'40,27187"W; ALC-M-7535,
05°01'44,49328"S e 60°12'41,90666"W; ALC-M-7536,
05°01'26,22332"S e 60°12'42,82694"W,localizado na cabeceira do
Igarapé Cutia; deste, segue pela margem direita do referido igarapé, a
jusante, até o marco ALC-M-7500 de coordenadas geográficas
04°59'29,28439"S e 60°13'24,81179"W, situado na sua confluência
com o Lago Lagoa Grande; deste, segue pela margem sul do referido
lago até o ponto P-02, de coordenadas geográficas aproximadas
04º58'15"S e 60º11'49"W,situado na confluência de um furo de
ligação com o Lago Marajá Grande; deste, segue pelo referido furo,
até o ponto P-03, de coordenadas geográficas aproximadas
04º58'03"S e 60º11'34"W, locali zado na margem do Lago Marajá
Grande; deste, segue contornando ao norte do referido lago até o
ponto P-04, de coordenadas geográficas aproximadas 04º 56'26"S e
60º09'09"W, locali zado na confluência do Igarapé Marajá; deste, se-
gue pelo citado igarapé, ajusante, até o ponto P-05 de coordenadas
geográficas aproximadas 04°55'36"S e 60°07'04"W, situado na sua
confluência com o Rio Madeira; deste, segue pela margem direita do
Rio Madeira, a jusante, até o marco ALC-M-7505, início da des-
crição; fechando o perímetro com cento e quarenta e dois mil, tre-
zentos e cinquenta e novemetros e vinte e nove centímetros e área
com quarenta e nove mil, setecentos e setenta e dois hectares, noventa
e cinco ares e cinquenta e oito centiares.

§ 2o A base cartográfica utili zada na elaboração do memorial
descritivo é: MI-778, MI-779, MI-851 e MI-852 - Escala 1:100.000 -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - 1985/1988.

§ 3o As coordenadas descritas foram georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, representadas no Sistema UTM e re-
ferenciadas ao Datum SIRGAS 2000.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 17 de abril  de 2015, 194o da Independência e 127o

da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo


