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Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

.

GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA Nº 351, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2006
Altera o art. 19 da Portaria MDS nº 459, de
9 de setembro de 2005 e da outras providências.

A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, INTERINA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 87 da Constituição Federal; pela
Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, que cria o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; bem como o
disposto no Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005, que estabelece a estrutura regimental do MDS e define as competências da
Secretaria Nacional da Assistência Social - SNAS; e
Considerando que a política pública de Assistência Social no
Brasil tem fundamento constitucional como parte do sistema de seguridade social, regulamentada pela Lei Federal nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;
Considerando que o art. 73 da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964 dispõe que o saldo positivo do fundo especial apurado em
balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo;

Considerando que o art. 25 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 excetua da disciplina das transferências voluntárias as transferências legais, como é o casos das transferências da
assistência social;
Considerando que o art. 2º da Lei nº 9.604, de 5 de fevereiro
de 1998 autoriza o repasse automático dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os Fundos Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais;
Considerando que o art. 6º da Lei nº 10.954 de 29 de setembro de 2004 dispensou a exigência de certidão negativa de débito
com o INSS para as transferências de recursos relativas à assistência
social;
Considerando que o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de
2004, dispõe sobre as ações continuadas de assistência social;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 14 de outubro de
2004; e
Considerando a aprovação da Norma Operacional Básica do
SUAS- NOB SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15
de julho de 2005, resolve:
Art.1º O artigo 19 da Portaria MDS nº 459, de 9 de setembro
de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. O saldo dos recursos financeiros repassados pelo
FNAS aos fundos de assistência social municipais, estaduais e do
Distrito Federal, existente em 31 de dezembro de cada ano, poderá
ser reprogramado, dentro de cada nível de proteção social, básica ou
especial, para o exercício seguinte. N. R.”
Art. 2º O disposto no art. 1º aplica-se aos saldos dos recursos
financeiros repassados no exercício de 2005.
Art.3º Ficam revogadas as Instruções Normativas SNAS nº
1, de 6 de março de 2006 e nº 2, de 15 de março de 2006.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Nº 226, segunda-feira, 27 de novembro de 2006
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2o A Consultoria Jurídica tem a seguinte estrutura:
I - Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos-CGAJ:
a) Divisão de Análise e Elaboração de Atos NormativosDIAN;
b) Divisão de Estudos e Pareceres-DIEP;
c) Divisão de Análise de Recursos-DIAR.
II - Coordenação-Geral de Atos, Contratos e Ajustes-CGCA:
a) Divisão de Contratos, Convênios e Congêneres-DICO;
b) Divisão de Assuntos Administrativos e de Pessoal-DIAP.
III -Serviço de Apoio Administrativo-SAA/CONJUR:
Art. 3o A Consultoria Jurídica será dirigida por Consultor
Jurídico, as Coordenações-Gerais por Coordenador-Geral, as Divisões
e o Serviço por Chefes, cujos cargos serão providos na forma da
legislação vigente.
Art. 4o Para exercer suas atribuições o Consultor Jurídico
contará com um Assistente e um Assistente Técnico.
Art. 5o Os ocupantes dos cargos em comissão da Consultoria
Jurídica serão substituídos, em seus afastamentos ou impedimentos
regulamentares, por servidor previamente designado na forma da legislação específica.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES
Art.

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE LAZER
<!ID820908-0>

ATO DECLARATÓRIO N o- 45, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006

Reconhece o direito à isenção de II e IPI ao atleta Gastão Barrozo Brun nas aquisições no mercado interno e nas
importações dos produtos que relaciona.
A Secretária Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer do Ministério do Esporte, de conformidade com o disposto no art.
4º da Portaria nº 199, de 09 de agosto de 2002, tendo em vista o que consta do Processo nº 58701.001519/2006-91, expede o presente ATO
DECLARATÓRIO a beneficiar ao atleta Gastão Barrozo Brun, CPF nº 016.749.927-00, no direito à isenção do Imposto de Importação - II e
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata a Lei 10.451, de 10 de maio de 2002, prorrogada pela Medida Provisória nº 227 de
06/12/2004 convertida na Lei 11.116 de 18/05/05, relativo ao equipamentos para modalidade Vela e Motor abaixo relacionados:
ANEXO I
ORD

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

QTD

1

Embarcação da Classe Star, construído em sistema de vácuo de epoxi, acessórios completos,
sem velas, com três mastros
1 carreta rodoviária de ferro galvanizado marca BALBI com roda sobressalente
TOTAL

01

VALOR
US$
13.000,00

13.000,00

REJANE PENNA RODRIGUES

Ministério do Meio Ambiente
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PORTARIA N o- 331, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 4o do Decreto
no 5.776, de 12 de maio de 2006, resolve:
Art. 1o Aprovar o Regimento Interno da Consultoria Jurídica
do Ministério do Meio Ambiente, na forma do anexo a esta Portaria.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revoga-se a Portaria no 258, de 9 de julho de 1999,
publicada no Diário Oficial da União de 12 de julho de 1999, Seção
1, páginas 45 e 46.
MARINA SILVA
ANEXO
REGIMENTO INTERNO DA CONSULTORIA JURÍDICA
CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1o A Consultoria Jurídica, órgão setorial da AdvocaciaGeral da União e de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado do Meio Ambiente, tem por competência:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;

À Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos com-

pete:

Ministério do Esporte

.

6o

II - exercer a coordenação e a orientação técnica das atividades jurídicas do Ministério;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar, após manifestação da unidade jurídica do órgão ou entidade de origem, pareceres jurídicos sobre questões, dúvidas ou conflitos, submetidos ao exame do Ministério, em matérias
relativas à sua competência;
V - opinar sobre atos a serem submetidos ao Ministro de
Estado com vistas à vinculação administrativa;
VI - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
VII - assistir o Ministro de Estado no controle interno dos
atos administrativos a serem implementados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;
VIII - examinar prévia e conclusivamente, no âmbito do
Ministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e
publicados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação; e
c) os projetos de lei, decreto e, sempre que necessário, outros
atos normativos expedidos pelo Ministério; e
IX - fornecer às unidades jurídicas vinculadas e à AdvocaciaGeral da União subsídios jurídicos a serem utilizados nas defesas
judiciais e administrativas em matéria de interesse do Ministério.

I - coordenar a análise de atos normativos, a elaboração de
estudos, pareceres e informações de interesse do Ministério e de suas
entidades vinculadas e da Advocacia-Geral da União, bem como a
apreciação dos recursos;.
II - prestar a orientação e subsídios técnicos às atividades
dos órgãos jurídicos das entidades vinculadas, quando demandada,
propondo as medidas que se fizerem necessárias ao desempenho das
atividades; e
III - acompanhar o andamento dos processos judiciais nos
quais o Ministério tenha interesse, supletivamente às procuradorias
contenciosa da Advocacia-Geral da União.
Art. 7o À Divisão de Análise e Elaboração de Atos Normativos compete:
I - elaborar e revisar os atos normativos necessários à implementação das atribuições institucionais do Ministério, em consonância com as legislações específicas;
II - examinar as propostas de atos normativos elaborados
pelos órgãos que integram a estrutura do Ministério; e
III - sugerir medidas de aperfeiçoamento e de aplicação dos
instrumentos legais pertinentes à área de atuação do Ministério.
Art. 8o À Divisão de Estudos e Pareceres compete:
I - elaborar notas, informações e pareceres referentes a casos
concretos, bem como estudos jurídicos, dentro das áreas de sua competência;
II - manifestar-se, prévia e conclusivamente, sobre as questões que envolvam matéria de natureza jurídica de interesse do Ministério e de suas entidades vinculadas;
III - preparar as informações solicitadas pela AdvocaciaGeral da União relativa a processos judiciais de interesse da União;
e
IV - manifestar-se, mediante parecer ou informação, quando
solicitado, sobre questões que envolvam matéria jurídica originária
dos órgãos colegiados deste Ministério.
Art. 9o À Divisão de Análise de Recursos compete:
I -- examinar, conclusivamente, no âmbito do Ministério, os
recursos interpostos contra decisão das autoridades de outros dos
órgãos vinculados;
II - acompanhar a tramitação dos recursos submetidos em
última instância administrativa aos órgãos colegiados.
Art. 10. À Coordenação-Geral de Atos, Contratos e Ajustes
compete:
I - coordenar o exame dos processos licitatórios, a elaboração de contratos, acordos, convênios, ajustes e demais atos da
mesma natureza, e ainda a manifestação nos recursos administrativos
de interesse dos servidores do Ministério e das entidades vinculadas e
demais assuntos administrativos;.
II - prestar a orientação técnica às atividades dos órgãos
jurídicos das entidades vinculadas, quando demandada, propondo as
medidas que se fizerem necessárias; e
III - promover o exame e emissão de parecer conclusivo
sobre matéria jurídica em geral, aos quais, por ato do Ministro de
Estado possa ser atribuído caráter normativo.
Art. 11. À Divisão de Contratos, Convênios e Congêneres
compete:
I - emitir pareceres, quanto à legalidade das propostas de
editais, contratos, acordos, convênios e demais atos da mesma natureza, que devam ser assinados por autoridades do Ministério;
II - examinar e aprovar propostas de editais, contratos, acordos, convênios e instrumentos congêneres; e

