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"Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a 
anotação. de oficio ou a requerimento do interessado, mediante 
petição assinada pelo interessado, representante le4a1 ou pro-
curador. independentemente de prévia autorização judicial ou ma-
nifestação do Ministério Público, nos casos de: 

I - erros que não exijam qualquer indagação para a cons-
tatação imediata de necessidade de sua correção: 

11 - erro na transposição.dos elementos constantes cm ordens 
c mandados judiciais. termosou requerimentos. bem como outros 
titulos a serem registrados, averbados ou, anotados, e o docu-
mento utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará 
arquivado no registro no cartório; 

111 - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à 
numeração do livro, da folha, da página, do tenso, bens conto da 
data do registro: 

IV - auséncia de indicação do Municipio relativo ao nas-
cimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que 
existir descrição precisa do endereço do local do nascimento; 

V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas 
nomenclaturas por força de lei. 

§ 1. (Revogado). 

§ 2. (Revogado). 

§ 3. (Revogado), 

§ 4. (Revogado). 

§ 5. Nos casos em que a retificação decorra de erro im-
putável ao oficial, por si ou por seus propostos. não será devido 
pelos interessados o pagamento de selos e taxas." (NR) 

Art. 2. Esta Lei entra cai vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 26 de setembro de 2017; 196" da Independencia e 
129. da República. 

MICHEL TEMER 
Jim': Ler, Mefin do Amam/ .(rimar 
( 	Ikieturm 
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Atos do Congresso Nacional 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Eunicio 
Oliveira, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo 
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 
do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N 141. DE 2017 (°) 

Aprova o tostei do Acordo de Cooperação 
Educacional entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de &usa 
Lúcia. assinado em Brasília, em 26 de abril 
de 2010. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Edu-

cacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno de Santa Lúcia, assinado em Brasilia, em 26 dc abril de 2010. 

Parágrafo único. Nos termos do inciso 1 do art. 49 da Cons-
tituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo. 
bom como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

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

Senado Federal. em 26 de setembro de 2017 
Senador EUNICIO OLIVEIRA 
Presidente do Senado Federal 

(°) O texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do 
Senado Federal dc 5/4/2017. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, c eu. Eunicio 
Oliveira Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo 
único do art. 52 do Regimento Comum c do inciso XXVIII do art. 48 
do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' 142. DE 2017 (s) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Educacional entre o Governo da Repühlica 
Federativa do Brasil e o Governo de Gra-
nada. assinado em Brnsilia. cai 26 de abril 
de 2010. 

- 	O Congresso Nacional decreta: 
An. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Edu-

cacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno de Granada, assinado em Brasilia, em 26 de abril de 2010. 

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Cons- ' 
tituição Federal. ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer atos que possam resultar em emenda ou revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem 
encargos ou comprontissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2" Este Decroto Legislativo entra rui vigor na data de - 
sua publicação. 

Senado Federal, em 26 de setembro de 2017 
Senador EUNICIO OLIVEIRA 
Presidente do Senado Federal 

(") O texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do 
Senado Federal de 12/5/2017. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, c eu, Eunicio 
Oliveira, Presidente do Senado Federal, nos temos do parágrafo 
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 
do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' 143, DE 2017 (s) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno do Reino dó Camboja no Campo da 
Educação, assinado em Brasília, ern 2 tle 
maio dc 2(111. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Camboja no 
Campo da Educação, assinado cri Brasília, ern 2 de maio dc 2011. 

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Cons-
tituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo. 
bens como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao património nacional. 

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

Senado Moral. em 26 de setembro de 2017 
Senador EUNICIO OLIVEIRA 
Presidente do Senado Federal 

(°) O texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do 
Senado Federal de 12/5/2017. 

Atos do Poder Executivo 

MEDIDA PROVISÓRIA N,  802, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 

Dispõe soba o Programa Nacional de Mi-
cros:rédito Produtivo Orientado. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força dc lei: 

Art. 1° Fica instituido. no âmbito do Ministério do Trabalho, 
o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado- PNMPO, 
com objetivo de apoiar atividades produtivas dc empreendedores. 
principalmente por meio da disponibilização de recursos para o nu-
crocrédito produtivo orientado. 

§ l' São beneficiárias do PNMPO pessoas naturais e ju-
ricliCas empreendedoras de atividades produtivas urbanas e rurais. 
organizadas de forma individual ou coletiva. 

§ 2° A renda ou a receita bruta anual para enquadramento 
dos beneficiários do PNMPO, definidos no § I". fica limitada à 
quantia de RS 200.000,00 (duzentos mil reais). 

§ 3° Para os efeitos do disposto nesta Medida Provisória, 
considera-se rnicrocrédito produtivo orientado o credito concedido 
para financiamento das atividades produtivas, cuja nictodologia será 
estabelecido em regulamento. observada, a preferéncia do relacio-
namento direto com os empreendedores. 

Art. 2° São recursos destinados ao PNMPO aqueles pro-
venientes: 

1 - do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. nos termos 
estabelecidos na Lei n° 8.019, de II de abril de 1990: 

11 - da parcela dos recursos dc depósitos à vista destinados 
ao microcrédito, de que trata o art. I' da Lei n° 10.735, de II de 
setembro de 2003; 

III - do Orçamento Geral da União: 

IV - dos fundos,constitucionais dc financiamento do Norte, 
do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a alínea "C" do inciso I 
do caput do art. 159 da Constituição: 

V - dos recursos destinados aos programas estaduais ou 
municipais de microcrédito produtivo orientado. e 

VI - de outras fontes alocadas para o PNMPO. 

Art. 3° São entidades autorizadas a operar no PNMPO. res-
peitadas as operações a elas permitidas. nos termos da legislação c da 
regulamentação em vigor: 

I - Caixa Econômica Federal: 

II - Banco Nacional de Desenvolvimento Econônüco e So-
cial - BNDES: 

III - bancos comerciais; 

IV - bancos de desenvolvimento; 

V - bancos múltiplos com carteira comercial: 

VI - cooperativas centrais de crédito; 

VII - cooperativas singulares de crédito: 

VIII - agirncias de fomento: 

IX - sociedade dc crédito ao microempreendedor cá empresa 
de pequeno porte, e 

X - organizações da sociedade civil de interesse público. 

§ 1° As instituições financeiras públicas federais que se en-
quadant nas disposições do caput poderão atuar no PNMPO por 
intemédio de sociedade da qual participes, direta ou indiammente, 
desde que tal sosiedade tenha por objeto prestar serviços necessários 
à contratação e ao acompanhamento de operações de microcrédito 
produtivo orientado e que esses serviços não representem atividades 
privativas dc instituições financeiras. 

§ 2' Para o atendisanto ao disposto no § I", as instituições 
financeiras públicas federais, diretamente ou por intermédio de suas 
subsidiárias, poderão cosstituir sociedade ou adquirir participação em 
sociedade sediada no Pais, vedada a aquisição das instituições men.: 
cionadas no inciso IX do caput do art. 3". 

§ 3° As organizações da sociedade civil de interesse público, 
de que.trata o inciso X do caput, devem habilitar-se no Ministério do 
Trabalho para realizar operações no árnbito do PNMPO, nos temos 
estabelecidos no inciso II do caput do art. 6°. 

Este documento podo ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.govbrlautaiticidadeliml, 
polo código 00012017092700002 
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§ 4° As entidades previstas nos incisos VII a X do caput 
poderão prestar os seguintes serviços, sob responsabilidade das de-
mais entidades previstas no caput, e observada, no que couber, a 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN: 

I - 8 recepção e o encaminhamento de propostas de abertura 
de contas de depósitos á vista c dc conta de poupança: 

II - a recepção e o encaminhamento de propostas dc emissão 
de instrumento de pagamento para movimentação de moeda eletrô-
nica aportada em conta de pagamento do tipo pré-paga; 

111 - a elaboração e a análise de propostas de crédito c o 
preenchimento de ficha cadastral e de instrumentos de crédito, com a 
conferência da exatidão das informações prestadas pelo proponente, à 
vista de documentação competente; 

IV - a cobrança não judicial; 

V - a realização de visitas de acompanhamento e de orien-
tação e a elaboração de laudos e relatórios; c 

VI - a digiblização e a guarda de documentos, na qualidade 
de fiel depositário. 

Art. 4° O CMN, o Conselho Deliberativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador - Codcfat, c os conselhos deliberativos dos fun-
dos constitucionais de financiamento disciplinado, no âmbito de suas 
competências, as condições: 

I - de repasse de recursos e de aquisição de operações de 
crédito das instituições financeiras operadoras; e 

11 - dc financiamento aos tomadores finais dos recursos, e 
podarão estabelecer estratificações que priorizcm os segmentos de 
mais baixa renda entre os beneficiários do PNMPO. 

Art. 5' As operações de credito no âmbito do PNMPO de-
verão contar cont garantias adequadas, para as quais será admitido o 
usoLem conjunto ou isoladamente, de aval, indusive o solidário, dc 
contrato de fiança, de alienação fiduciária ou dc outras modalidades 
de garantias. 

Parágrafo único. As operações de crédito no âmbito do 
PNMPO poderão contar com garantias de sistemas de garantias dc 
crédito, inclusive do Fundo dc Aval para Gcração de Emprego e 
Renda - Funproger, instituldo pela Lei n° 9.872, dc 23 de novembro 
de 1999, observadas as condições estabelecidos polo Codefat. 

An. 6" Ao Ministério do Trabalho compete: 

I - celebrar convênios. parcerias. acordos, ajustes e outros 
instrumentos dc cooperação técnico-cientifica, que objetivem o apri-
moramento da atuação das entidades de que trata o art. 3"; 

II - estabelecer os requisitos para a habilitação das entidades 
do que trata o inciso X do caput do art. 3°, entre os quais deverão 
constar o cadastro e o termo de compromisso; e 

111 - desenvolver e implementar instrumentos de avaliação do 
PNMPO e de monitoram= das entidades de que trata o art 3°. 

Art. 7' Ficam criadas as seguintes instâncias nó âmbito do 
PNMPO: 

I - Conselho Consultivo do PNMPO, órgão de natureza con-
sultiva e propositiva, composto por representantes de órgãos c de 
entidades da União, com a finalidade de propor politicas e ações de 
fortalecimento e expansão do Programa:.  e 

II - Fórum Nacional da-Microcredito, com a participação de 
órgãos federais competentes c entidades representativas, com o ob-
jetivo de promover o continuo debate entre as entidades vinculadas ao 
segmento. 

§ I° O Conselho Consultivo do PNMPO e o Fórum Nacional 
de Microcrédito serão coordenados por representantes do Ministério 
do Trabalho, ao qual caberá editar regulamento para dispor sobro sua 
composição, sua organização e seu funcionamento. 

§ 2° As proposições do Conselho Consultivo dó PNMPO não 
vinculam a atuação do CMN. do Codefat c dos conselhos dos fundos 
constitucionais de financiamento. 

§ 3° A participação nas instâncias do PNMPO será con-
siderada prestação de serviço público' relevante, não remunerada. 

Art. 8° Ficam revogados: 

1 - oan. 1° ao art. 6° da Lei is' 11.110, de 25 de abril dc 2(105; e  

II - os seguintes dispositivos da Lei n" 10.735, de II de wtembro 
de 20(13: 

a) as afinais "a" e "c" do inciso Ido copai do as 1'. e 

b) os incisos II e IV do caput do art. 2". 

Art. 9° Esta Medida Provisória entra em vigor trinta dias após a 
data de sua publicação. 

Brasília. 26 de sirtembro de 2017; 196° da Independência e 129° 
da República. 

MICHEL TEMER 
1..ifitank Itglinon (uartlia 
/).imgcr lictirapre de ()Iiveira 
Bramido Miguerra de (Aveiro 
()sinar lérns 

DECRETO Ne 9.160, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 

Institui o Plano Progredir. 

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

DEORETA: 

MI I° Fica instituido o Plano Progredir, no âmbito do Ministério 
do Desenvolvimento Social, que constitui uni conjunto articulado de ações 
de inclusão produtiva para passam: inscritas no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único. 

Parágrafo único. O Plano Progredir será executado pela União, 
com a colaboração por adesão dos Estados. do Distrito Federal. dos Mu-
nicipios e da sociedade civil. 

Art. 2° O Plano Progredir destina-se à população incluída no Ca-
dastro Único, prioritariamente com renda de até meio salário mínimo per 
capita. 

Art. 3° São objetivos do Plano Progredir: 

1 - estirnulare ampliar o acesso de pessoas incluídas no Cadastro 
Único ao mundo do tiabalho e propiciar melhores condições de emprego e 
renda; 

II - articular e coordenar a oferta de serviços para inclusão pro-
dutiva, de forma a aproximar os trabalhadores e os empreendedores dc 
baixa renda e o mundo do trabalho, por meio de ações de intermediação de 
mão 'de obra, qualificação profissional e cmpreendedorismo: 

111 - incentivar ações municipais e estaduais dc inclusão produ- 
tiva 

IV - incentivar ações de órgãos e entidades públicas e de ins-
tituições privadas que promovam a inclusão do público-alvo do Plano 
Progredir no mundo do trabalho. 

Art. 4° São eixos de atuação do Plano Progredir 

1 - empreendedorismo; 

II - intemscdiação de mão de obra; e 

111- qualificação profissional. 

Art. 5° Fica instituido o Grupo Gestor do Plano Progredir - 
GGPP, composto pelos membros, titular e suplente, representantes dos 
seguintes órgãos: 

- Ministério do Desenvolvimento Social, que o coordenará; 

II - Ministério da Educação; 

III - Ministério do Trabalho; 

IV - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e 

V - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

§ I ° Compete ao GG PP promover a articulação, acompanhara aper-
feiçoar as açõesde inclusão produtiva. 

§ r Os integrantes do GGPP serão indicados pelos titulares dos ór-
gãos 'apresentados e designados em ato do Ministro de Estado do Desenvol-
vimento Social. 

§3' Poderão ser convidados a participar das reuniões do GGPP re-
presentantes de órgãos e entidades públicos, inclusive dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário e do Ministério Público, de instituições privadas, e espacia-
listas, a fim de contribuir com suas atividades. 

§4° A participação no GGPP será considerada prestai,ão de serviço 
público relevante, não remunerada. 

Art. 6° Para a execução do Plano Progredir, poderão ser firmados 
contratos, convénios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres com órgãos c entidades da administração pública (dieta], dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municipios, inclusive consórcios públicos, e 
com entidades privadas, na fonna da legislação pettinentc. 

Art. r As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das 
dotações orçamentárias anualmente consignadas aos órgãos e ás entidades 
envolvidos, observados os limites dc movimentação. empcnho c alwassento 
da programação orçamentária c financeim anual. 

Parágrafo único. O Plano Progredir poderá ser custeado por outras 
fontes de recursos destinadas por Estados. Distrito Federal c Municipios e por 
instituições privadas. 

Art. 8° Este Dem:tornara em vigorna cidade sua publidido. 

Brasília, 26 de setembro de 2017; 196° da Independência c 129" da 
República. 

MICHEL TEMER 
J,Asé Mendonça Bezerra Filha 
rtkai.n.s./o/ge Lima 
Ronaldo Nogueira de ClIttymi 
(Bnwr Júris, 
( ;aberto Ka,,xah 

DECRETO N' 9.161, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 

R...gut:intenta a Medida Pus% isóna n" 1l02. de 26 
de setembro de 2017, que dispõe soba! o Progra-
ma Nacional de Microcrédito Produtivo Onen-
todo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Use 
confere° an. 84, capa t, inciso IV. da Constituição. e tendo em vista o disposto 
soais. 1°, § 1°, e no art. 7°, § I°. cia Medida Provisória n° 802, de 26 de se-
tembro do 2017. 

DECRETA: 

Art I° Este Pedalo dispõe sobre a regulamentação do Programa 
Nacional de Microciedito Produtivo Orientado - PNMPO, de que trata a Me-
dida Provisória n°802, dc 26 de setembro de 2017. 

An. 2° Para ekito do disposto no § do art. I° da Medida Provisória 
n°802, de 2017, são beneficiárias do PNMPO as pessoas naturais c jurídicas 
empmendedoras de atividades produtivas urbanas e miais, organizadas de 
forma individual ou coletiva, com ronda e media bruta anuais de até R$ 
200.000.00 (duzentos mil reais). 

An. 3° A operação de credito realizada no âmbito do PNMPO será 
conduzida com uso cla metodologia especifica c por profissionais especiali-
zados. 

§1' A metodologia provim no caput inclui: 

I -a avaliação dos riscos da operação, considerados anacessidade de 
credito, o asclividamento e a capacidade de pagamento de caril tomador; 

II - a análise de =citas e despesas do tormador. e 

III - o mecanismo dc controle c acompanhamento diário do volume 
e da inadimplência das operações realizadas. 

§2' Previamente à primeira concessão de crédito, ci profissional es-
pecializado referido no caput deverá manter contato no local onde é c.xecu-
tada a atividade econômica ou cm local de conveniência do tomado.., e ma-
I izará análise sociocconômica do tomador c prestará oricntação educativa so-
bre o planejamento do negócio. 

§ 3° O profissional especializado !aferido no caput acompanhará a 
execução do contrato j unto ao tomador. hipótese em que será adm itido que os' 
contatos posteriores à primeira concessão dc crédito sejam feitos de forma 
não presencial. 

Art. 4°0 Conselho Consultivo do PNMPO tens as seguintes atri-
buições: 

I - propor dirixrizes e prioridades pasmo PNMPO: 

II - propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação, a fim de 
fonalccer o PNMPO, 

III - avaliar o cumprimento das ações e sugerir medidas para aper-
feiçoar o disempenho do PNMPO; 

IV examinarpropostas de políticas públicas que lhe forem submetidas; 
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