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produza os efeitos jurídicos, nos termos do art. 29 da Medida Pro-
visória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001.

Parágrafo único. O Contrato a que se refere o caput deste
artigo possui, em síntese, as seguintes características:

I - número de registro no Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético: 59/2012;

II - contratante: Natura Inovação e Tecnologia de Produtos
LT D A ;

III - contratado: Proprietários de área privada e Instituto
situados no estado do Paraná;

IV - objeto: repartição de benefícios oriundos do projeto
mencionado no art. 1o desta Deliberação; e

V - fundamento legal: arts. 16, § 4o; 27 a 29, da Medida
Provisória no 2.186-16, de 2001.

Art. 3o O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, neste
ato, não aprecia a solicitação de autorização de Remessa ao Exterior,
parte do objeto solicitado pela Interessada, que deverá ser deliberada
em apartado após o cumprimento das exigências legais por parte da
Solicitante.

Art. 4o As informações constantes do Processo no

02000.001483/2008-51, embora não transcritas aqui, são consideradas
partes integrantes deste documento.

Art. 5o Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

IZABELLA TEIXEIRA

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUÇÃO No- 142, DE 10 DE JULHO DE 2012

Altera o prazo da Resolução CNRH no 106,
de 23 de março de 2010, que institui o
Cadastro de Organizações Civis de Recur-
sos Hídricos-COREH, com o objetivo de
manter em banco de dados registro de or-
ganizações civis de recursos hídricos para
fins de habilitação para representação no
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e
dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS,
no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de julho de 2000, e 12.334, de

20 de setembro de 2010, e tendo em vista o disposto em seu Re-
gimento Interno, anexo à Portaria no 377, de 19 de setembro de 2003,
e o que consta do Processo no 02000.000579/2010-16, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo
Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e
intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e
projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água, em
todos os níveis, assim como assegurar a ampla participação e co-
operação das comunidades voltadas ao alcance dos objetivos con-
templados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos
em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando a necessidade de regulamentar a habilitação
das organizações civis de recursos hídricos interessadas em participar
do processo eleitoral do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

Considerando as diversas etapas que envolvem os processos
administrativos no âmbito da administração pública federal, resolve:

Art. 1o Alterar a Resolução CNRH no 106, de 23 de março
de 2010, no que tange ao prazo para a instituição do Cadastro de
Organizações Civis de Recursos Hídricos-COREH.

§ 1o A Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos deverá adotar medidas no prazo máximo de 2 (dois)
anos para elaborar e implementar o Sistema do Cadastro de Or-
ganizações Civis de Recursos Hídricos-COREH no Sítio Eletrônico
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos na Internet.

§ 2o A Comissão Permanente do COREH será instituída após
a implementação do Sistema na Internet para inicio dos trabalhos.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Secretário Executivo

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

PORTARIA No- 102, DE 27 DE AGOSTO DE 2012

O DIRETOR-GERAL DO SERVIÇO FLORESTAL BRA-
SILEIRO - SFB, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº
149, de 06 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União de
07 de abril de 2009, e considerando o constante do Contrato de
Gestão em vigor, e a deliberação do Conselho Diretor, resolve:

Art. 1º Delegar competência aos Diretores do Serviço Flo-
restal Brasileiro e seus substitutos legais para praticar atos de gestão
orçamentária e financeira dos recursos administrativos alocados na
Unidade Gestora 440075, até o limite de R$ 300.000,00 , ordenar
despesas e realizar os demais atos necessários ao desenvolvimento de
suas atividades, dentre eles:

I - determinar a instrução dos procedimentos administrativos
afetos aos contratos e demais ajustes, que tenham por objeto a exe-
cução de projetos apoiados pelos programas de suas atribuições;

II - empenhar, anular despesas e autorizar pagamentos;
III - monitorar as contas bancárias e emitir ordens ban-

cárias;
IV - exercer atribuições de ordenador de despesas;
V - aprovar a elaboração dos termos de referência e dos

critérios de seleção, publicação dos editais, homologação e adju-
dicação ao vencedor do certame, quanto às contratações adminis-
trativas ordinárias, incluindo apreciação de eventuais recursos; e

VI - reconhecer e declarar inexigibilidade ou dispensa de
licitação.

Parágrafo único. A delegação constante no caput aplica-se
também ao pagamento de parcelas contratuais até o referido limite,
ainda que o valor total do contrato o supere.

Art. 2º Delegar competência ao Diretor de Administração e
Finanças do Serviço Florestal Brasileiro, para:

I - aplicar, em primeira instância, aos contratados, as sanções
administrativas previstas em lei, quando não privativas do Ministro de
Estado do Meio Ambiente;

II - rescindir os contratos em caso de inexecução total ou
parcial do seu objeto; e

III - assinar os Atestados de Capacidade Técnica relativos
aos contratos celebrados pelo Serviço Florestal Brasileiro.

Art. 3º Revogar a Portaria n° 109, de 21 de novembro de
2 0 11 .

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTÔNIO CARLOS HUMMEL

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 386, DE 27 DE AGOSTO DE 2012

AS MINISTRAS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA CULTURA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 5° da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, resolvem:

Art. 1° O Anexo à Portaria Interministerial MP/MinC nº 192, de 10 de maio de 2012, publicada no DOU de 11 de maio de 2012, seção 1, páginas 199/200, passa a vigorar conforme o Anexo a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM BELCHIOR
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANNA MARIA BUARQUE DE HOLLANDA
Ministra de Estado da Cultura

ANEXO

Fundamento Legal: Lei no 8.745/1993, art. 2o, inciso VI, alínea "i"

Nível Classificação da Atividade Área de Atuação Formação/ Conhecimento Va g a
Intermediário Técnicas de Formação Específica (I) - Apoio Técnico Administrativo da Célula de Trabalho, compreendendo dentre outras atividades:

- catalogação de processos/documentos/produtos;
- arquivamento;
- recepção e expedição de processos/documentos/ produtos;
- controle sobre atividades; e
- emissão de Relatórios

Ensino Médio Completo, com domínio da língua portuguesa; noções de admi-
nistração pública; de orçamento público; das leis de incentivo à cultura e da
legislação de prestação de contas; e de informática.

18

Intermediário Técnicas de Formação Específica (I) - Verificação e instrução do processo;
- Análise das exigências formais sobre os documentos e formulários preenchidos e assinados
pelos Proponentes;
- Elaboração do Relatório de diligências necessárias por processo quando for o caso;

Técnico em Contabilidade, com conhecimento básico da legislação de prestação
de contas e das leis de incentivo à cultura; e noções de informática. 18

- Preparação da Notificação para o atendimento a eventual diligência para instrução do processo
de Prestação de Contas; e
- Encaminhamento do Processo instruído para a análise de Avaliação Técnica e Financeira.

Superior Técnicas de Suporte (III) - Elaboração do Relatório de cumprimento do objeto considerando o Plano de Trabalho aprovado;
- Emissão de parecer Conclusivo quanto a Avaliação Técnica.

Profissional de Cultura da área de ciências humanas e sociais, preferencialmente
nas áreas de: produção cultural, artes cênicas, música, artes visuais, audiovisual,
patrimônio cultural, museologia e biblioteconomia, com conhecimento na legis-
lação que dispõe sobre o Programa Nacional de

18

Apoio à Cultura e suas regulamentações, da legislação que cria os mecanismos de
fomento à atividade audiovisual; das competências do MinC e da legislação de
prestação de contas; domínio da língua portuguesa; e noções de informática

Superior Técnicas de Suporte

(III)

- Análise do Relatório de Execução-Físico-Financeira do Processo;
- Verificação da rescisão de procedimentos efetuados;
- Análise da Conciliação Bancária;
- Análise dos documentos fiscais apresentados comparativamente com o Plano de Trabalho;

Bacharel em Ciências Contábeis, com conhecimento dos métodos e técnicas de
contabilidade pública, domínio dos métodos e técnicas de contabilidade pública,
de legislação de execução orçamentária e financeira e de prestação de contas, bem
como das leis de incentivo no setor cultural do governo federal e da legislação
tributária; domínio da língua portuguesa e noções de informática.

18

- Análise do extrato do demonstrativo dos rendimentos de operação financeira;
- Constatação quando for o caso de comprovante de recolhimento do saldo dos recursos do MinC;
e
- Emissão do Relatório Financeiro sobre a aplicação dos recursos.

Superior Técnicas de Suporte

(III)

- Verificação dos despachos adjudicatários, análise das homologações, ou verificação dos processos
e justificativas de dispensas e/ou inexigibilidades;
- Análise dos contratos com fornecedores;
- Análise das relações de bens adquiridos produzidos ou constituídos; e
- Análise da comprovação do Registro em Cartório sobre a construção e a ampliação de imóveis,
quando for o caso.

Qualquer nível superior, com conhecimento de administração pública, domínio da
legislação do 3º setor e dos modelos institucionais de funcionamento do setor
público, de administração financeira e orçamentária, bem como das leis de in-
centivo no setor cultural do governo federal e da prestação de contas; domínio da
língua portuguesa e noções de informática.

18

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
.
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Superior Técnicas de Complexidade Intelectual

(IV)

- Desenvolvimento de atividades relacionadas à analise técnico-administrativa preliminar e ao for-
necimento de logística na instrução e tramitação de processos de passivo e prestação de contas; e
- Desenvolvimento de ações administrativas relacionadas aos procedimentos de ressarcimento ao
erário e de integração intragovernamental.

Qualquer nível superior, com experiência profissional superior a três anos ou
qualificação diferenciada, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado,
com conhecimento de direito administrativo, legislação tributária, leis de incentivo
fiscal no setor cultural do governo federal e de prestação de contas; domínio da
língua portuguesa; e noções de informática.

18

Superior Técnicas de Complexidade Gerencial

(V)

Gerenciar, planejar, coordenar, supervisionar, promover, controlar a execução das atividades das
células de trabalho responsáveis pela análise técnica e financeira conclusiva de prestações de contas
de projetos culturais segundo o Mecanismo de Financiamento da Lei n° 8.313/91 no âmbito do
MinC;

Qualquer nível superior, com experiência profissional superior a cinco anos ou
possuidor de título de mestre ou doutor, com conhecimento em gestão pública,
principalmente nas áreas de execução orçamentária e financeira, patrimonial e
tributária; domínio da língua portuguesa; e noções de informática.

6

- Monitorar e avaliar a execução das atividades das células de trabalho;
- Implementar estratégias e mecanismos de integração entre os profissionais que compõem as
células; e
- Coordenar a análise e definição de fluxos de trabalhos e respectivos conteúdos das células de
trabalho.

TO TA L 11 4

PORTARIA No- 387, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso I, § 2º do art. 52 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, e considerando
a necessidade de adequar as fontes de recursos aprovadas, de modo a viabilizar a execução do Orçamento de Investimento para 2012, de Companhia Docas, resolve:

Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, as fontes de financiamento do Orçamento de Investimento para 2012, aprovado pela Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, em favor das empresas
estatais Companhia Docas do Pará - CDP, Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA e Companhia Docas
do Rio Grande do Norte - CODERN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO I

Modificação de Fontes de Financiamento
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 25.141.815
6.1.0.0.00.00 Recursos Próprios 706.751
6.1.1.0.00.00 Geração Própria 706.751
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 24.435.064
6.2.1.0.00.00 Te s o u r o 24.435.064
6.2.1.1.00.00 Direto 23.640.952
6.2.1.3.00.00 Saldos de Exercícios Anteriores 7 9 4 . 11 2

TOTAL GERAL 25.141.815
RECEITAS CORRENTES 706.751
RECEITAS DE CAPITAL 24.435.064

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República
ANEXO I Modificação de Fontes de Financiamento
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 25.141.815
6.1.0.0.00.00 Recursos Próprios 706.751
6.1.1.0.00.00 Geração Própria 706.751
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 24.435.064
6.2.1.0.00.00 Te s o u r o 24.435.064
6.2.1.1.00.00 Direto 23.640.952
6.2.1.3.00.00 Saldos de Exercícios Anteriores 7 9 4 . 11 2

TOTAL GERAL 25.141.815
RECEITAS CORRENTES 706.751
RECEITAS DE CAPITAL 24.435.064

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República
UNIDADE: 20206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
ANEXO I Modificação de Fontes de Financiamento
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 2.540.514
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 2.540.514
6.2.1.0.00.00 Te s o u r o 2.540.514
6.2.1.1.00.00 Direto 2.540.514

TOTAL GERAL 2.540.514
RECEITAS CORRENTES 0
RECEITAS DE CAPITAL 2.540.514

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República
UNIDADE: 20207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
ANEXO I Modificação de Fontes de Financiamento
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 11 . 3 6 6 . 2 8 0
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 11 . 3 6 6 . 2 8 0
6.2.1.0.00.00 Te s o u r o 11 . 3 6 6 . 2 8 0
6.2.1.1.00.00 Direto 11 . 3 6 6 . 2 8 0

TOTAL GERAL 11 . 3 6 6 . 2 8 0
RECEITAS CORRENTES 0
RECEITAS DE CAPITAL 11 . 3 6 6 . 2 8 0

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República
UNIDADE: 20210 - Companhia Docas do Pará - CDP
ANEXO I Modificação de Fontes de Financiamento
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 1.000.000
6.2.0.0.00.00 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 1.000.000
6.2.1.0.00.00 Te s o u r o 1.000.000
6.2.1.1.00.00 Direto 1.000.000

TOTAL GERAL 1.000.000
RECEITAS CORRENTES 0
RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000




