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PORTARIA Nº 842, DE 30 DE JULHO DE 2014

ANEXO
Nº
01

O Reitor da Universidade Federal de São Carlos, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, considerando os termos do Ofício CCA.GAB nº 041/14, de 16/07/14, resolve:
Alterar a Função Gratificada atribuída ao Chefe da Seção
Agrícola, da Divisão de Infraestrutura e Desenvolvimento Físico, da
Prefeitura Universitária/CCA, do nível 5 para o nível 4.

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA
PROCESSO
Universidade do Estado do Rio Grande do 23421.012802.2014-11
Norte

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 1º DE AGOSTO DE 2014

TARGINO DE ARAÚJO FILHO

Prorroga o prazo para a solicitação de credenciamento dos Programas de Residência
Médica.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PORTARIA Nº 1.144, DE 30 DE JULHO DE 2014
O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS IFAM, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe conferem a Portaria nº 885-GR/IFAM, de 06.06.2014; CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 6.986, datado de 20 de outubro de 2009;
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 118/2014/CONJURMEC/CGU-AGU e a Nota Informativa nº 14/2014/CGDP/DDR/SETEC/MEC, datada de 24 de janeiro de 2014, CONSIDERANDO o
teor da Resolução nº 19-CONSUP/IFAM, de 30.07.2014, alterada
pela Resolução nº 21-CONSUP/IFAM, de 23.07.2014 e o Memorando
nº 002 - CDC/IFAM/2014, resolve:
I. APROVAR o Regulamento para Eleição de Representantes
dos Segmentos Docente, Técnico-Administrativo e Discente que disciplina a composição das Comissões Eleitorais de Campus e Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal do Amazonas.
II. As comissões eleitas, de que trata o inciso I, conduzirá o
processo de escolha dos cargos de Reitor do IFAM e Diretor Geral
dos Campi: Campus Manaus - Centro; Manaus - Distrito Industrial;
Manaus - Zona Leste; Coari e São Gabriel da Cachoeira.

O Secretário de Educação Superior, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto nº 7690, de 02 de março de 2012, com
alterações da Lei nº 8066, de 07 de agosto de 2013, e considerando o
aumento na demanda de solicitação de credenciamento de novos
Programas de Residência Médica, resolve:
Art. 1º Fica prorrogado, em caráter ad referendum, o prazo
para inserção de novas solicitações de credenciamento, recredenciamento e solicitação de aumento de vagas em Programas de Residência Médica junto ao SisCNRM, até o dia 19 de Setembro de
2014.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO SPELLER

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DESPACHO
DA SECRETÁRIA
Em 1 o- de agosto de 2014
N o- 194 Dispõe sobre o cumprimento da Instrução
Normativa nº 1, de 16 de maio de 2014, da
Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior do Ministério da Educação, bem como da Resolução n° 2, de 12
de fevereiro de 2014, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação - CES/CNE, por Instituições de
Educação Superior - IES.

ANTONIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA
CONSELHO SUPERIOR
RESOLUÇÃO Nº 8, DE 12 DE JUNHO DE 2014
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, o que
consta no Processo nº 23098.000760/2014-94 e considerando a deliberação da 25ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional
- PDI do IFB, com vigência de 2014 a 2018.
WILSON CONCIANI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto n°
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40,
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, bem como a Resolução n° 2, de 12 de
fevereiro de 2014, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação - CES/CNE, determina:
A apresentação obrigatória das informações previstas no inciso IX, do art. 2º, da Instrução Normativa nº 1, de 16 de maio de
2014, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior,
publicada no Diário Oficia da União de 19 de maio de 2014, Seção 1,
página 20, por parte das Instituições de Educação Superior - IES fica
suspensa até posterior regulamentação pelo Ministério da Educação.

PORTARIA Nº 1.188, DE 1º DE AGOSTO DE 2014
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
de suas atribuições legais e observado o disposto nos seguintes fundamentos legais: o Artigo 214 da Constituição Federal; a Lei complementar nº. 11.647, de 24 de março de 2008; o Decreto nº. 6.439,
de 22 de abril de 2008; o Artigo 12 da IN nº. 01 da Secretaria do
Tesouro Nacional/STN/MF, de 15 de janeiro de 1997; e a Súmula da
Coordenação Geral de Normas e Avaliação e Execução da Despesa CONED nº. 04/2004/STN/MF, resolve:
Art. 1º. Descentralizar, por destaque, crédito orçamentário do
Programa 2031 - Educação Profissional e Tecnológica, para fins de
apoio ao desenvolvimento da educação nas instituições federais de
educação profissional e tecnológica, para estabelecer cooperação com
vistas a participação de servidores do IFRN no Programa de PósGraduação em Saúde e Sociedade da UERN, obedecendo a seguinte
classificação
orçamentária:
Funcional
Programática:
12363203163580024, PTRES 062913, PI: F6358P5700P, Fonte de
Recursos: 0112- Tesouro Nacional, Natureza da Despesa: 339039Serviços de Pessoa Jurídica.
Art. 2º. A descentralização dos créditos orçamentários e financeiros será efetuada na conta do crédito descentralizado, de acordo
com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº. 6.439, de 22 de abril de
2008.
Parágrafo único. Os saldos dos créditos orçamentários descentralizados não empenhados deverão ser devolvidos ao IFRN até o
último mês do exercício financeiro de 2014, como também os saldos
de recursos financeiros não utilizados.
Art. 3º. A Instituição beneficiada deverá, ao fim da execução
física e financeira, apresentar ao IFRN relatório gerencial nos moldes
de formulário disponibilizado por esta Instituição.
Art. 4º. A prestação de contas dos créditos descentralizados
será apresentada até 60 (sessenta) dias após o fim do exercício e, por
destaque, deverá integrar as contas anuais das Instituições Federais de
Educação Tecnológica a serem apresentadas aos órgãos de controle
interno e externo, nos termos da legislação em vigor.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA

Nº 147, segunda-feira, 4 de agosto de 2014

MARTA WENDEL ABRAMO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
PORTARIA Nº 1.183, DE 28 DE JULHO DE 2014
O Reitor em Exercício da UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ITAJUBÁ, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, e tendo em vista o que consta no Memorando Eletrônico nº
89/2014 - SOC, de 25/07/2014, resolve:
DELEGAR COMPETÊNCIA ao Pró-Reitor de Extensão para firmar acordos, convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.
PAULO SIZUO WAKI

.

Ministério da Fazenda
GABINETE DO MINISTRO

PTRES
062913

FONTE
0112

PI
F6358P5700P

ELEMENTO
339039

VALOR R$
15.000,00

§ 3º A Secretaria do Tesouro Nacional poderá deduzir dos
limites de que trata o § 1º os montantes equivalentes aos custos
decorrentes de outras eventuais medidas relacionadas ao crédito rural
que impliquem despesas adicionais a essa Secretaria.
§ 4º Fica a STN autorizada a realizar a migração de limite
equalizável entre as diferentes categorias de financiamentos de que
trata esta Portaria, quando solicitada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, desde que não acarrete elevação
de custos para o Tesouro Nacional.
Art. 2° A equalização ficará limitada ao diferencial de taxas
entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários, e os encargos cobrados do tomador final do
crédito.
§ 1º A equalização devida e sua respectiva atualização serão
obtidas conforme metodologias constantes do anexo I e condições
constantes do anexo II desta Portaria.
§ 2º A equalização será devida no primeiro dia após o período de equalização e será atualizada até a data do efetivo pagamento pela STN.
§ 3º O período de equalização é mensal, sendo que a equalização devida e a MSD serão apuradas em cada mês de utilização
dos limites.
Art. 3º Nos casos em que os encargos cobrados do tomador
final do crédito rural excederem o custo de captação dos recursos
acrescido dos custos administrativos e tributários, o BANCOOB deverá recolher ao Tesouro Nacional o valor apurado.
Parágrafo único. O valor apurado na forma do caput será
devido no primeiro dia após o período de equalização e será atualizado, pelo índice que remunera a captação dos recursos, até a data
do efetivo pagamento pelo Banco.
Art. 4º Para fins de pagamento, o BANCOOB deverá fornecer à STN, por meio de correspondência eletrônica para gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, as planilhas para cálculo da equalização
na forma do anexo III até o vigésimo dia do mês subsequente ao fim
dos períodos a que se refere o art. 2°, § 3º, desta portaria.
Parágrafo único. As solicitações de pagamento de equalização deverão ser apresentadas no modelo definido pela STN, acompanhadas da declaração de responsabilidade exigida pelo do art. 1º, §
2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
Art. 5º Para fins de acompanhamento, o BANCOOB deverá
informar à STN:
I - mensalmente, o valor contratado e desembolsado no mês
anterior e a previsão mensal de contratação até junho de 2015, conforme a planilha constante do anexo IV;
II - em janeiro, maio e julho de cada ano, a previsão de
pagamento de equalização, referente aos limites autorizados por esta
Portaria, para os meses subsequentes do ano em curso e para os do
próximo ano; e
III - até o último dia do mês de janeiro de cada ano, os
valores recebidos de equalização no exercício anterior segregados por
região da Federação.
§ 1º As informações acima devem ser enviadas, por meio de
correspondência eletrônica, para gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.
Art. 6º O BANCOOB deverá fornecer, quando solicitado,
informações acerca dos recursos a que se refere esta Portaria, para
fins de atendimento às demandas da STN, do Banco Central do Brasil
e dos órgãos de controle interno e externo.
Art. 7° O não atendimento ao disposto nesta Portaria poderá
implicar a suspensão do pagamento da equalização até a devida regularização, bem como a perda do direito à atualização dos valores
neste período.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI

PORTARIA Nº 311, DE 21 DE JULHO DE 2014(*)

ANEXO I

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo
único, inciso II, da Constituição, e pelo art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, com redação dada pela Lei nº 10.648, de 3 de abril
de 2003, resolve:
Art. 1º Observados os limites, as normas e as demais condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e por
esta Portaria, fica autorizado o pagamento de equalização de taxas de
juros sobre a média dos saldos diários - MSD dos financiamentos
rurais concedidos pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB.
§ 1º A MSD dos financiamentos rurais concedidos pelo
BANCOOB, referente ao período de equalização, não poderá exceder
aos limites constantes na tabela do anexo II.
§ 2º Não caberá pagamento de equalização sobre a MSD das
operações de crédito rural com incidência de fator de ponderação para
fins de cumprimento de exigibilidade de recursos da poupança rural.

METODOLOGIAS DE CÁLCULO
a) Cálculo da equalização devida no primeiro dia do mês,
relativa à MSD das operações contratadas com recursos da caderneta
de poupança rural, constantes da tabela do anexo II, verificada no
mês anterior:
EQL = MSD x [(1 + RDPmg + CAT)n/DAC - (1 + Tx)n/DAC]
b) Cálculo da equalização atualizada referente à alínea "a":
EQA = [EQL1 x (1 + TMS)] + [EQL2 x (1 + RDPA)]
EQL1 = MSD x [(1 + RDPmg + CAT)n/DAC - (1 + RDPmg)
n/DAC]
EQL2 = EQL - EQL1
Obs: No caso em que os encargos cobrados do tomador final
do crédito rural excederem o custo de captação dos recursos acrescido
dos custos administrativos e tributários, as instituições financeiras
oficiais federais e os bancos cooperativos deverão recolher ao Tesouro Nacional o valor apurado, atualizado pelo índice que remunera
a captação dos recursos.
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