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Art. 2º Delegar competência ao Subsecretário Adjunto de
Assuntos Administrativos, para atuar como Ordenador de Despesas
substituto da Unidade Gestora 550025 - MDSA CONDOMÍNIO DO
BLOCO A.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

OSMAR GASPARINI TERRA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 548, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016

Define critérios e competências para reclas-
sificação da tipologia das Agências da Pre-
vidência Social.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011;
Portaria/MPS nº 547, de 9 de setembro de 2011; e
Resolução nº 173/INSS/PRES, de 19 de janeiro 2012.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SE-
GURO SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, considerando a ne-
cessidade de promover melhorias na Rede de Atendimento, de definir
critérios para atribuição da tipologia das Agências da Previdência
Social (APS), e readequar sua estrutura à demanda, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos critérios de reclassificação da
tipologia das APS.

Parágrafo único. As disposições desta Resolução não se apli-
cam às APS de Atendimento de Demanda Judicial, de Acordos In-
ternacionais, de Teleatendimento e Móvel Flutuante, por possuírem
demanda de natureza específica.

Art. 2º A tipologia das APS será atribuída sem impacto
orçamentário e de acordo com o quantitativo fixado no Anexo II do
Decreto nº 7.556, de 2011, que aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções Gra-
tificadas e das Funções Comissionadas do INSS.

Art. 3º A tipologia das APS será aplicada observando-se o
valor absoluto da Demanda Mensal em Horas (DMH) de cada uni-
dade de atendimento, classificando como A, B, C ou D, onde A
concentra a maior demanda e assim sucessivamente.

§ 1º Em caso de empate, a ordem de classificação dar-se-á pelo
maior número de benefícios requeridos no mesmo período de análise.

§ 2º A fim de alcançar um resultado mais fidedigno, será
utilizada unidade de medida comum às outras mensurações de de-
manda, cujas fórmulas serão aplicadas para os cálculos da DMH.

§ 3º A extração dos dados relativos à DMH deverá ter como
fonte os sistemas de informações gerenciais do Instituto.

Art. 4º A conversão em horas dos serviços deverá observar
os tempos de execução definidos pela Diretoria de Atendimento (DI-
RAT) e na Tabela de Procedimentos em Perícia Médica com Equi-
valência, constante do Anexo I do Manual de Gestão de Serviço/Se-
ção de Saúde do Trabalhador, aprovado pela Resolução nº
112/INSS/PRES, de 18 de outubro de 2010.

Art. 5º Com o objetivo de tornar a aferição confiável e fidedigna
à realidade, bem como de diluir a ocorrência de distorções provenientes
de picos sazonais de demanda, para reclassificação de tipologia:

I - deverão ser utilizados os insumos relativos aos dois exer-
cícios anuais imediatamente anteriores à aferição; e

II - deverá ser observado o interstício mínimo de quatro anos
para apresentação de proposta de reclassificação das APS, cabendo à
DIRAT sanar as divergências.

Art. 6º Compete à DIRAT:
I - normatizar todo processo de reclassificação das APS, que

será disponibilizado por meio de sistema informatizado, para apre-
ciação das Gerências-Executivas e Superintendências-Regionais;

II - avaliar e emitir parecer técnico conclusivo com relação
às propostas de reclassificação de APS solicitadas fora do período
referido no inciso II do art. 5º; e

III - resolver em ato específico os casos não apontados nesta Resolução.
Art. 7º A localização de novas APS deve observar o disposto neste Ato.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO DE MELO GADELHA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

RESOLUÇÃO Nº 75, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre os preços de referência para
operações de aquisição de leite, no âmbito
do Programa de Aquisição de Alimentos,
modalidade Incentivo à Produção e ao Con-
sumo de Leite (PAA - Leite), estabelece
sua metodologia de cálculo e dá outras pro-
vidências.

O GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO
DE ALIMENTOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e pelo art. 21 do
Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, e

Considerando a Nota Técnica SUGOF/GEFAB nº 016/2016,
de 10 de junho de 2016, apresentada pela Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB, resolve:

Art. 1º Os preços a serem pagos aos beneficiários produtores,
pelo litro de leite, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos
- PAA, modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

(PAA - Leite) serão calculados pela média dos preços pagos ao
produtor nos últimos 3 (três) meses, em cada Unidade da Federação
onde for implementado o Programa, apurados pela Companhia Na-
cional de Abastecimento - Conab.

§ 1º Nos Estados em que não houver série histórica de
preços, serão adotados os preços pagos ao produtor, apurados pela
Conab, em mercado regional.

§ 2º Nos Estados em que não houver série histórica completa
de preços, será adotado o preço pago ao produtor no mês mais recente
em que tenha havido apuração pela Conab.

Art. 2º Os preços pagos aos beneficiários produtores, no
âmbito do PAA - Leite, não poderão ser inferiores aos preços de-
finidos para o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Fa-
miliar - PGPAF para o mesmo produto e na mesma Unidade da
Federação.

Art. 3º Os preços de referência para aquisição do leite, no
âmbito do PAA - Leite, estabelecidos com base na metodologia de-
finida no art. 1º, ressalvado o disposto no art. 2º, encontram-se dis-
postos no Anexo desta Resolução.

Art. 4º Os Convenentes, com anuência do Concedente, po-
derão majorar os preços pagos aos beneficiários produtores e/ou aos
laticínios em até 10% (dez por cento) do valor do respectivo preço de
referência estabelecido no Anexo.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Resolução nº 65, de 26 de novembro
de 2013, do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimen-
tos.

CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA
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KELMA C. M. DOS SANTOS CRUZ
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Abastecimento

SARA R. SOUTO LOPES
Ministério da Educação
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MÔNICA AVELAR ANTUNES NETTO
Ministério da Fazenda

ÍGOR TEIXEIRA
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ANEXO

PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO LITRO DE LEITE NO ÂMBITO DO PAA-LEITE

UF
VALOR A SER PAGO AOS BENEFI-

CIÁRIOS FORNECEDORES
(R$/litro)

VALOR A SER PAGO
AOS LATICÍNIOS

(R$/litro)

VALOR FINAL
(R$/litro)

VA C A CABRA VA C A CABRA
AL 1,17 1,79 0,84 2,01 2,63
BA 1,07 1,51 0,84 1,91 2,35
CE 1,10 1,65 0,84 1,94 2,49
MA 1,12 1,79 0,84 1,96 2,63
MG 1,13 1,79 0,84 1,97 2,63
PB 1,13 1,79 0,84 1,97 2,63
PE 1,10 2,13 0,84 1,94 2,97
PI 1,13 1,79 0,84 1,97 2,63

RN 1,12 1,65 0,84 1,96 2,49
SE 1,13 2,00 0,84 1,97 2,84

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

PORTARIA No- 42, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre procedimento de avaliação de
escopo, previsto na Seção I do Capítulo IX
do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de
2013.

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MI-
NISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVI-
ÇOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 17
do Anexo I do Decreto no 8.663, de 3 de fevereiro de 2016, de-
cide:

CAPÍTULO I
DAS INFORMAÇÕES GERAIS
Art. 1º As petições de avaliação de escopo de que trata o art.

147 do Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, deverão ser
elaboradas em conformidade com o disposto nesta Portaria.

Parágrafo único. A avaliação de escopo poderá ser iniciada
de ofício pelo Departamento de Defesa Comercial (DECOM), com
base em informações fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda.

Art. 2º Qualquer parte interessada na avaliação de escopo
poderá solicitar que se proceda a uma avaliação de escopo, a fim de
determinar se o produto está sujeito a uma medida antidumping em
v i g o r.

Art. 3º São partes interessadas na avaliação de escopo qual-
quer parte interessada da investigação original ou das revisões de
dumping, dano e do nexo de causalidade entre ambos, além de outros
importadores que tenham importado ou que tenham a intenção de
importar o produto objeto da avaliação de escopo.

Parágrafo único. O reconhecimento de outras partes que se
considerem interessadas na avaliação de escopo será concedido pelo
DECOM, mediante avaliação da justificativa apresentada no pedido
de habilitação.

Art. 4º A tramitação dos processos administrativos, a co-
municação de atos, a formação de autos e a transmissão de peças
processuais, no âmbito das avaliações de escopo previstas no Decreto
no 8.058, de 2013, serão realizadas por intermédio do Sistema DE-
COM Digital - SDD, regulamentado pela Portaria SECEX no 58, de
29 de julho de 2015.

Art. 5º O DECOM poderá conduzir verificação(ões) in loco
para comprovar as informações fornecidas.

Art. 6º O DECOM poderá indeferir as petições, quando
constatar que a definição do produto sujeito à medida antidumping
em vigor está suficientemente clara.

Art. 7º A SECEX publicará o ato de início da avaliação de
escopo no Diário Oficial da União.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços

.

Parágrafo único. A data do início da avaliação de escopo
será a data de publicação do ato a que faz referência o caput deste
artigo.

Art. 8o As avaliações de escopo possuem caráter interpre-
tativo, não alterando o escopo de medidas antidumping vigentes.

CAPÍTULO II
DO CONTEÚDO DA PETIÇÃO
Art. 9o A petição de avaliação de escopo deverá conter:
I - informações referentes à razão social, endereço completo,

telefone e endereço eletrônico do(s) peticionário(s);
II - nome, função, endereço completo, telefone e endereço

eletrônico do representante legal habilitado junto ao DECOM;
III - indicação da Resolução da Câmara de Comércio Ex-

terior (CAMEX) que determinou a aplicação da medida antidumping
em vigor a que se refere a petição de avaliação de escopo;

IV - descrição pormenorizada do produto a ser avaliado,
especificando, conforme se aplique: matéria(s)-prima(s), composição
química, características físicas, normas e especificações técnicas, pro-
cesso produtivo, usos e aplicações, grau de substitutibilidade e canais
de distribuição;

V - outras características consideradas relevantes com vistas
à identificação do produto a ser avaliado;

VI - explicação detalhada das razões que levam a entender
que o produto está, ou não, sujeito à medida antidumping em vigor a
que se refere esta petição;

VII - indicação do(s) item(ns) da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM) em que o produto a ser avaliado é normalmente
classificado;

VIII - literatura, catálogo, material de propaganda ou outro
documento que forneça informações técnicas sobre o produto a ser
avaliado, caso disponível;

IX - informação sobre as normas ou os regulamentos téc-
nicos aplicáveis ao produto a ser avaliado. Em caso afirmativo, in-
formar a instituição normalizadora ou reguladora e fornecer lista
exaustiva das normas/regulamentos em questão; e

X - os nomes dos fabricantes estrangeiros e dos importadores
brasileiros do produto a ser avaliado conhecidos.

Parágrafo único. Caso no(s) referido(s) item(ns) da NCM
também sejam classificados outro(s) produto(s), informar tal circuns-
tância e fornecer elementos que permitam identificá-los.

Art. 10. Na hipótese de o produto a ser avaliado não ser
homogêneo e/ou se classificar em mais de um item da NCM, es-
clarecer tal circunstância e informar os elementos que permitiram a
definição do produto.

Art. 11. Todas as informações apresentadas deverão vir
acompanhadas de comprovação, de justificativa e de fontes e de
metodologias utilizadas.

Art. 12. Poderão ser sumariamente indeferidas as petições
que não contenham todas as informações solicitadas nesta Portaria.

CAPÍTULO III
DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS
Art. 13. Os procedimentos de avaliação de escopo obser-

varão os seguintes prazos:
I - quinze dias para pedidos de habilitação das partes in-

teressadas na avaliação de escopo;
II - quinze dias para o pedido de realização de audiência;
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