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Nº 155, sexta-feira, 13 de agosto de 2010
§ 4º Caso a eficiência de um município seja inferior a 20%
(vinte por cento), ou seja, tenha um número de aderidos muito baixo,
deverá ser apresentado ao Conselho Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável, ou similar, uma justificativa por parte do Município.
§ 5º Poderá ocorrer remanejamento de cotas entre os municípios nas seguintes situações:
I - caso haja no Estado mais de uma região de plantio, sendo
que a primeira não utilizou a totalidade das cotas recebidas;
II - caso haja desistência de um município antes da homologação da lista de agricultores selecionados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, ou similar; e
III - caso o município inadimplente não regularize a sua
situação até o prazo estabelecido para adesão dos municípios.
§ 6º Ocorrendo remanejamento de cotas entre os Estados, o
Estado recebedor das cotas deverá distribuí-las entre os municípios
interessados conforme os critérios anteriormente definidos, além do
calendário de plantio dos municípios, conforme Resolução nº 03, de
26 de julho de 2010.
§ 7º Ocorrendo remanejamento, ao final deste, a distribuição
final das cotas deverá ser comunicada ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, ou similar.
§ 8º Conforme Resolução nº 7, de 22 de outubro de 2003,
somente os municípios adimplentes poderão utilizar as cotas recebidas, cabendo aos Estados e União o controle para que municípios
inadimplentes não participem de safras futuras até a regularização de
sua situação.
Art. 2º Revogam-se as Resoluções nº 1, de 10 de setembro
de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 11 de setembro de
2003, Seção 1, e nº 4, de 22 de outubro de 2003, publicada no Diário
Oficial da União de 28 de outubro de 2003, Seção 1.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO LUIZ GUADAGNIN

.

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA N o- 625, DE 10 DE AGOSTO DE 2010(*)
Dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e sua
prestação de contas, por meio de sistema
eletrônico no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, e dá outras providências.

A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, da Constituição Federal, tendo em
vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, na Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, na Lei nº 9.604, de 5 de fevereiro
de 1998, no Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, e no Decreto
nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010, e
Considerando a Resolução CNAS nº 145, de 14 de outubro
de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social PNAS;
Considerando a Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de
2005, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único da
Assistência Social - NOB/SUAS;
Considerando a Portaria SNAS/MDS nº 08, de 21 de julho
de 2009, que institui o Sistema de Informação do Sistema Único de
Assistência Social - Rede SUAS, resolve:
Art. 1º Dispor sobre a forma de repasse dos recursos do
cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e
sua prestação de contas, por meio do sistema informatizado pertencente ao Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência
Social - Rede SUAS, de preenchimento obrigatório no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, denominado SUAS
Web.
Art. 2º O Plano de Assistência Social, previsto no inciso III
do artigo 30 da Lei nº 8.742, de 1993, deverá ser desdobrado em
instrumento informatizado de planejamento denominado Plano de
Ação, constante do SUAS Web, utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS para lançamento de
dados e validação anual das informações relativas às transferências
regulares e automáticas, na modalidade fundo a fundo, do cofinanciamento federal da assistência social.
§ 1º As informações contidas no Plano de Ação deverão
estar em consonância com o Plano de Assistência Social dos respectivos Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º As transferências federais regulares e automáticas, na
modalidade fundo a fundo, destinadas a financiar novas ações, instituídas durante o exercício fiscal, para ampliar a cobertura da rede,
bem como para complementar ou fortalecer as ações existentes, integram o Plano de Ação.
§ 3º Os Termos de Adesão porventura instituídos durante o
exercício fiscal e para os quais tenha havido transferência regular e
automática, na modalidade fundo a fundo, integram o Plano de Ação,
independente de sua denominação.

Art. 3º O lançamento das informações que compõem o Plano
de Ação dos Estados, Distrito Federal e Municípios e sua avaliação
pelo respectivo Conselho de Assistência Social deverão ocorrer eletronicamente, a cada ano, no exercício a que se refere esta Lei.
§ 1º O fluxo de preenchimento obrigatório do Plano de
Ação, no sistema informatizado SUAS Web, será disciplinado em ato
específico da SNAS.
§ 2º Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual da União,
as informações contidas no Plano de Ação poderão ser atualizadas e
validadas, no prazo de trinta dias, pelo órgão gestor e pelo respectivo
Conselho de Assistência Social.
Art. 4º As informações referentes à previsão financeira do
repasse do cofinanciamento federal serão lançadas pela SNAS com
base na partilha de recursos federais pactuada na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, de acordo com os critérios deliberados pelo
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, e servirão como
base para as transferências regulares e automáticas, na modalidade
fundo a fundo.
Art. 5º A SNAS divulgará oficialmente os valores dos recursos repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao cofinanciamento federal, no endereço eletrônico http://www.mds.gov.br/suas.
Art. 6º O instrumento de prestação de contas, denominado
Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira, está
contido no sistema informatizado SUAS Web, cujos dados deverão
ser lançados pelos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal
e submetidos à manifestação do Conselho de Assistência Social competente, quanto ao cumprimento das finalidades dos repasses.
§ 1º Compete ao MDS a análise das contas avaliadas pelos
Conselhos de Assistência Social, realizadas por meio do SUASWeb.
§ 2º O lançamento das informações pelos gestores de que
trata o caput realizar-se-á no prazo de sessenta dias, após o término
do exercício.
§ 3º O Conselho de Assistência Social competente deverá se
manifestar, no prazo de trinta dias, contados da data do lançamento
das informações pelo gestor, acerca do cumprimento das finalidades
dos repasses, da execução dos serviços socioassistenciais e demais
ações constantes no Plano de Ação.
Art. 7º As informações lançadas eletronicamente no sistema
disponibilizado pelo MDS presumem-se verdadeiras e são de inteira
responsabilidade de seus declarantes, que deverão manter arquivados
os documentos comprobatórios das despesas realizadas na execução
do objeto da transferência no Estado, Distrito Federal ou Município,
em boa ordem e conservação, devidamente identificados e à disposição da SNAS e dos órgãos de controle interno e externo.
§ 1º Ressalvada a hipótese de microfilmagem, quando conveniente, os documentos deverão ser conservados em arquivo, no
prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis pelo
Tribunal de Contas da União, findo o qual poderão ser incinerados
mediante termo.
§ 2º Sempre que houver indícios de que as informações são
inverídicas ou mesmo insuficientes, a SNAS poderá requisitar os
esclarecimentos que entender necessários para apurar os fatos e aplicar as sanções cabíveis, quando for o caso.
Art. 8º Comprovada a omissão no dever de prestar contas ou
outra irregularidade, a SNAS solicitará a abertura de Tomada de
Contas Especial, conforme legislação específica.
Art. 9º É facultado à SNAS o acesso às informações, inclusive por meio eletrônico, dos saldos, extratos e documentos das
contas correntes nas quais são depositados os recursos transferidos
pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
Art. 10. A execução dos recursos repassados será acompanhada e fiscalizada pela SNAS e pelos Conselhos de Assistência
Social, observadas as respectivas competências, de modo a verificar a
regularidade dos atos praticados e a prestação eficiente dos serviços
socioassistenciais.
Art. 11. 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, desde que o órgão gestor tenha
assegurado à população, durante o exercício em questão, os serviços
socioassistenciais cofinanciados, correspondentes a cada piso de proteção, sem descontinuidade.
Art. 12. As informações do SUASWeb serão automaticamente migradas para as novas ferramentas eletrônicas que porventura
forem criadas visando o aprimoramento dos repasses relativos ao
cofinanciamento federal, bem como das prestações de contas, respeitadas as normas aplicáveis.
Art. 13. Em cumprimento ao estabelecido no art. 23 da Lei
8.742, de 1993, fica assegurado que, no período de preenchimento e
aprovação do Plano de Ação e do Demonstrativo Anual de Execução
Físico-Financeira, as transferências dos recursos já pactuados serão
mantidas.
Art. 14. A SNAS expedirá instruções normativas referentes à
matéria disciplinada nesta Portaria, especialmente quanto:
I - ao conteúdo da avaliação a ser realizada pelos respectivos
Conselhos de Assistência Social para a aprovação do Plano de
Ação;
II - às possíveis irregularidades a que se refere o art. 8º,
observada a legislação em vigor;
III - aos procedimentos a serem aplicáveis aos Estados, Distrito Federal e Municípios que não procederem ao atendimento da
regularização da prestação de contas, no exercício da fiscalização e
supervisão que lhe compete.
Art. 15. A prestação de contas referente ao exercício de 2009
será efetivada por meio do Demonstrativo Sintético de Execução
Físico-financeira de que trata o art. 6º.
Art. 16. Fica revogada a Portaria nº 96, de 26 de março de
2009, do MDS.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES
(*) Republicada por ter saído, no DOU, N o- 154, de 12-8-2010, Seção
1, pag.55, com incorreção no original.
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N o- 41, DE 10 DE AGOSTO DE 2010
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das suas
atribuições, especialmente as previstas no art. 7º da Portaria nº 6/GMMDIC, de 11 de janeiro de 2008, e tendo em vista a subdelegação de
competência de que trata a Portaria nº 134/SE-MDIC, de 29 e novembro de 2006 e o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, nas
Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 12.017, de 12 de agosto de
2009, e nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, nos Decretos nº 93.872,
de 23 de dezembro de 1986 e nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e na
Portaria Interministerial nº 127/MP-MF-CGU, de 29 de maio de
2008, e considerando as informações constantes no Processo nº
52250.000639/2010-27, resolve:
Art. 1º Autorizar a descentralização de créditos orçamentários e de respectivos recursos financeiros em favor do Ministério
das Relações Exteriores - MRE (UG 240005 - COF/MRE), na Classificação Funcional e Programática de Código 22.122.0411.8919.0001
- Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia - PDB, na Natureza de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros/Pessoa Jurídica, com o objetivo de custear despesas, bem
como acréscimos decorrentes de variação cambial e aqueles justificados, de Missão Oficial a Cingapura, sendo o valor de R$ 7.920,50
(sete mil, novecentos e vinte reais e cinqüenta centavos), equivalentes
a US$ 4.518,51 (quatro mil, quinhentos e dezoito dólares dos Estados
Unidos da América e cinqüenta e um centavos), referente à contratação de aluguel de veículo com motorista para 15 (quinze) pessoas
da delegação brasileira sob coordenação do Senhor Secretário de
Inovação deste Ministério, durante as Reuniões Técnicas relacionadas
a Biotecnologia, no período de 23 a 27 de agosto de 2010, conforme
a Mensagem MRE de nº 01486/2010.
Art. 2º É vedada a utilização dos créditos orçamentários e
respectivos recursos financeiros descentralizados pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC ao Ministério das Relações Exteriores - MRE para pagamento de despesas
fora do objeto da descentralização.
Art. 3º O Ministério das Relações Exteriores - MRE deverá
restituir ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior - MDIC os saldos não utilizados, bem como aqueles resultantes de ajustes e correções que venham a ser constatados.
Art. 4º Caberá à Secretaria de Inovação - SI exercer o acompanhamento das atividades referentes ao objetivo da descentralização
de créditos orçamentários e respectivo repasse de recursos financeiros
previstos no art. 1º, de modo a apoiar e evidenciar sua boa e regular
aplicação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULIO ATILA BATISTA DE AZEVEDO

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO N o- 170, DE 30 DE JUNHO DE 2010
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA,
na sua 245ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de junho de 2010, na
cidade de Manaus/AM, aprovou a seguinte Resolução: Nº 170/10 Art. 1º APROVAR o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da empresa PHILCO ELETRÔNICOS LTDA. na Zona Franca
de Manaus, na forma do Parecer Técnico de Projeto n.º 103/2010SPR/CGPRI/COAPI, para produção de MICROCOMPUTADOR
PORTÁTIL, para o gozo dos incentivos previstos nos artigos 7º e 9º
do Decreto-lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967 e legislação
posterior e demais condições que estabelece.
FLÁVIA SKROBOT BARBOSA GROSSO
Superintendente

SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHOS DE 1 o- A 31 DE JULHO DE 2010
Ata N o- 223
DOCUMENTOS DEFERIDOS: EMPRESA PÚBLICA: ATA
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: 10/049381-5 Empresa Brasileira De Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero,
10/053751-0 Companhia Urbanizadora Da Nova Capital Do Brasil Novacap, OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO: 10/054534-3 Empresa Brasileira De Correios E
Telégrafos - Ect, ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA: 10/0451314 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - Ect, 10/045142-0
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