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CONSIDERANDO que foram esgotadas todas as providências para que a
empresa se pronunciasse sobre a necessidade de regularização referente ao investimento
em atividades de P&D, resolve:
Art. 1º Suspender, por 90 (noventa) dias, com base no art. 27, § 4º da
Resolução CAS nº 71, de 2016, os incentivos fiscais concedidos à linha do produto
PELÍCULA AUTO - ADESIVA DE PLÁSTICO PARA CONTROLE DE RAIOS SOLARES, EM ROLO,
código padrão Suframa 1670, NCM: 39199010, 39199020 e 39199090, cujo projeto
industrial foi aprovado nos termos da Resolução CAS nº 289, de 11 de dezembro de 2007,
da empresa NACIONAL FILMES DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA S/A, beneficiária do incentivo
previsto no art. 7º, § 4º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, que se
encontra inadimplente quanto aos investimentos em P&D previstos no Processo Produtivo
Básico regulamentado pela Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 246, de 20 de dezembro
de 2006 e, Art. 4°, inciso II, da resolução CAS n° 289, de 11 de dezembro de 2007.
Art. 2º A suspensão vigorará até que sejam adimplidos os saldos devedores,
hipótese em que se dará a reabilitação, ou, caso contrário, expire-se o prazo estabelecido,
quando serão cancelados os benefícios por meio de Resolução do Conselho de
Administração da SUFRAMA - CAS.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 2.227, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre os procedimentos para afastamento
da sede e do país e concessão de diárias e
passagens em viagens nacionais e internacionais, a
serviço, no âmbito do Ministério da Educação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Substituto, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o
disposto nos arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no Decreto
nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, no Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de
2006, e no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º Ficam regulamentados, no âmbito do Ministério da Educação - MEC,
os procedimentos relativos ao afastamento da sede e do país e à concessão de diárias
e à emissão de passagens, nacionais e internacionais, realizadas no interesse da
Administração Pública.
CAPÍTULO I
DO SISTEMA
Art. 2º Todas as viagens, no interesse da Administração, no âmbito do MEC,
devem ser registradas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, mesmo
nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado.
§1º Nas hipóteses excepcionais de inoperância do SCDP, poderá ser
solicitada à Secretaria-Executiva autorização para realização de quaisquer dos
procedimentos referentes à concessão de diárias e passagens sem a utilização do
sistema, via SEI.
§2º Os pedidos de autorização de que tratam o §1º deverão conter, além
de todos os documentos e informações requeridos pelo SCDP, a justificativa técnica
sobre o problema ocorrido, a assinatura do Proponente e a ciência do Ordenador de
Despesas da unidade.
§3º A unidade Proponente deverá inserir as informações e documentos no
SCDP tão logo seja retomada a normalidade do seu funcionamento.
§4º A operacionalização do SCDP será realizada por servidores do Ministério
formalmente designados, sendo permitida, em casos excepcionais, a atuação de
terceirizados apenas no perfil de Solicitante de Viagem, sob a autorização expressa do
titular da unidade solicitante, devendo-se observar a existência de previsão para a
execução de tal atividade.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º Para fins desta Portaria, consideram-se:
I - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens cadastrada - PCDP:
proposta cadastrada no SCDP, em que deverão constar os dados do proposto, as
informações do deslocamento, as justificativas da missão, os documentos
comprobatórios da demanda e os dados financeiros;
II - Proposto: aquele que realizará o afastamento a serviço, nacional ou
internacional, no interesse da Administração Pública, o qual se responsabiliza pelas
fidelidade das informações fornecidas;
III - Solicitante de Viagem: servidor designado, no âmbito de cada unidade
demandante, responsável pela conferencia e inclusão no SCDP de todas as informações
relativas ao cadastramento da solicitação, alteração, cancelamento, antecipação,
prorrogação, complementação e prestação de contas da viagem;
IV - Solicitante de Passagem: servidor, lotado na Divisão de Concessão de
Diárias e Passagens, responsável por realizar a cotação de preços conforme as
justificativas e demandas do Solicitante de Viagem de voos nacionais e internacionais,
efetuar a reserva de melhor preço, encaminhar para aprovação superior e acompanhar
a emissão do(s) bilhete(s), por meio da agência de viagem ou diretamente das
companhias aéreas credenciadas;
V - Proponente: dirigente máximo da unidade, ou servidor formalmente
designado, conforme art. 22 desta Portaria, responsável pela avaliação da indicação do
proposto e da pertinência da missão, bem como pela ponderação do custo-benefício
e análise e aprovação tanto da viagem quanto da prestação de contas no SCDP;
VI - Autoridade Superior: autoridade responsável pela aprovação das viagens
internacionais ou que apresentam algum tipo de restrição, conforme arts. 23 e 24
desta Portaria;
VII - Ordenador de Despesas da unidade: autoridade nomeada como tal,
investida de competência legal para autorizar ou rejeitar a emissão de empenho e o
pagamento da despesa prevista na PCDP em conformidade com a legislação e as
aprovações superiores;
VIII - Assessor de Proponente/Autoridade Superior/Ordenador de Despesas
da unidade: servidor formalmente designado pela autoridade competente para realizar
análise prévia e requerer do solicitante eventuais adequações e justificativas, antes da
aprovação da PCDP pela autoridade correspondente;
IX - Administrador de Reembolso: servidor responsável, lotado na Divisão de
Concessão de Diárias e Passagens, por requerer e acompanhar junto à agência de
viagem o crédito dos valores relativos aos bilhetes de passagens não utilizados, conferir
os valores disponibilizados, acatar ou não, total ou parcialmente, a proposta de
reembolso enviada pela agência de viagem e registrar aqueles efetivamente recebidos,
confirmados por meio de carta de crédito;
X - viagem urgente: PCDP encaminhada para emissão do bilhete de
passagem fora do prazo regimental necessário para garantir que a compra dos trechos
ocorra com antecedência mínima de quinze dias da data prevista para o início da
viagem;
XI - autorização de afastamento do país: autorização que toma como base
os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985 e pelo
Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, e julga a pertinência do afastamento do
país do servidor e a compatibilidade com o interesse da Administração;
XII - autorização de emissão de diárias e passagens: autorização que toma
como base os critérios de governança que possam acarretar qualquer despesa para a
Administração.
Art. 4º Devem ser considerados, sem prejuízo dos demais definidos no
SCDP, os seguintes perfis de propostos:
I - servidor: pessoa legalmente investida em cargo público em exercício no
MEC;
II - servidor convidado: pessoa legalmente investida em cargo público em
exercício em outro órgão do Poder Executivo federal;
III - servidor assessor especial: servidor que acompanha, na qualidade de
assessor direto, o Ministro de Estado ou o Secretário-Executivo, bem como seus
substitutos legais, quando do exercício da função;
IV - colaborador eventual: pessoa física sem vínculo com a Administração
Pública que lhe presta algum tipo de serviço em caráter eventual e sem remuneração,
fazendo jus, quando cabível, ao recebimento de passagens, diárias e auxíliodeslocamento, para gastos com transporte e estada que assumir em decorrência do
serviço desempenhado, sem qualquer caráter empregatício;
V - servidor de outros poderes e esferas –SEPE: servidor de outras esferas
de poder, podendo, inclusive, ser agente ocupante de emprego público na
administração direta ou indireta, abrangendo empregados das autarquias, fundações,
empresas públicas ou sociedades de economia mista;
VI - não servidor/outros: pessoa sem vínculo com a Administração Pública
e sem CPF, abrange estrangeiros, indígenas e outros com respaldo legal; e
VII - não servidor/dependente: dependente legal de servidor público em
processo de remoção com direito à passagem.
CAPÍTULO III
DO FLUXO
Art. 5º A concessão de diárias e passagens observará as seguintes
etapas:
I - para deslocamentos dentro do território nacional:
a) solicitação de autorização para afastamento da sede: o proposto, ou sua
chefia, encaminha pedido justificado de afastamento da sede para autorização do
titular da Unidade Administrativa;

ALFREDO ALEXANDRE DE MENEZES JÚNIOR
PORTARIA Nº 1.066, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
no uso de suas atribuições legais e considerando o que lhe autoriza a Resolução n.º 204,
de 6 de agosto de 2019, do Conselho de Administração da SUFRAMA, no Inciso I do Artigo
9° e os termos do Parecer Técnico de Projeto N.º 301/2019-COAPA/CGPRI/SPR, constante
do processo SEI-SUFRAMA n° 52710.00990/2019-28, da Superintendência Adjunta de
Projetos da SUFRAMA, resolve:
Art. 1º APROVAR o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO da empresa INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS EMBALIXO MANAUS LTDA., CNPJ: 34.150.762/000196, na Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer Técnico de Projeto N.º 301/2019 COAPA/CGPRI/SPR, para produção de CHAPA, FOLHA, TIRA, FITA, PELÍCULA DE PLÁSTICO
(EXCETO A DE POLIESTIRENO EXPANSÍVEL E A AUTO-ADESIVA) (código Suframa: 0674) para
o gozo dos incentivos previstos nos artigos 7° e 9° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de
fevereiro de 1967, e legislação posterior.
Art. 2º DEFINIR que a redução da alíquota do Imposto de Importação (II)
relativo às matérias-primas, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros
insumos de origem estrangeira, utilizados na fabricação do produto constante do Art. 1°
desta Portaria, será de 88% (oitenta e oito por cento), conforme parágrafo 4º do Art. 7º
do Decreto-Lei n.º 288/67, com redação dada pela Lei n.º 8.387/91.
Art. 3º ESTABELECER para os produtos constantes do Art. 1° desta Portaria, os
limites anuais de importação de insumos abaixo:
.

.

Produto
Ano 1
CHAPA, FOLHA, TIRA, FITA, 907,200
PELÍCULA DE PLÁSTICO (EXCETO
A DE POLIESTIRENO EXPANSÍVEL
E A AUTO-ADESIVA)

Ano 2
1,406,160

Ano 3
2,390,472

Art. 4º DETERMINAR sob pena de suspensão ou cancelamento dos incentivos
concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras cominações legais cabíveis:
I- o cumprimento, quando da fabricação do produto constante do Art. 1° desta
Portaria, do Processo Produtivo Básico definido no Anexo VII do Decreto n.º 783, de 25 de
março de 1993;
II- o atendimento das exigências da Política Nacional do Meio ambiente,
conforme disciplina a Legislação no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
III- a manutenção de cadastro atualizado na SUFRAMA, de acordo com as
normas em vigor; e
IV- o cumprimento das exigências contidas na Resolução n.º 204, de 6 de
agosto de 2019, bem como as demais Resoluções, Portarias e Normas Técnicas em
vigor.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALFREDO ALEXANDRE DE MENEZES JÚNIOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIRETORIA FUNDOS DE GOVERNO
CIRCULAR Nº 887, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019
Publica a versão 7 do Manual FGTS Movimentação da
Conta Vinculada como instrumento disciplinador do
saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, tendo em vista o disposto no artigo 7º,
inciso II da Lei 8.036/1990, de 11.05.1990, regulamentada pelo Decreto nº
99.684/1990, de 08.11.1990, dá conhecimento da publicação da versão 7 do Manual
FGTS Movimentação da Conta Vinculada, que disciplina a movimentação das contas
vinculadas do FGTS pelos trabalhadores e seus dependentes, diretores não empregados
e seus dependentes, e empregadores.
1 O Manual FGTS Movimentação da Conta Vinculada, encontra-se disponível
no endereço eletrônico: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx, FGTS
Manuais e Cartilhas Operacionais.
2 Fica revogada a Circular CAIXA nº 881, de 12 de dezembro de 2019, publicada
no Diário Oficial da União em 13 de dezembro de 2019, Edição 241, seção 01, página 73.
3 Esta circular CAIXA entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIETE ALEXANDRA SARTORI BERNABE
Diretor Executivo
Em exercício

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
N. da COEJO: Na Portaria nº 2.219, de 27 de dezembro de 2019, publicada no DOU de
30/12/2019, Seção 1, pág. 244, inclua-se na sequência, para ajuste de montagem, os
Anexos I e II publicados nas páginas 247 a 938, que divulgam os resultados finais do Censo
Escolar da Educação Básica 2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020010200048
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