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. C3. Até que ponto o tema, o
problema e a abordagem propostos
evidenciam uma estratégia clara
visando a gerar valor público? (até 10
pontos/peso 1,0)

. D. Competências a
serem desenvolvidas

D1. Como as competências a serem
desenvolvidas acrescentam ou
aperfeiçoam as competências
inerentes ao cargo de EPPGG e sua
atuação na Administração Pública
Federal? (até 10 pontos/peso 1,0)

. E. Coerência interna
do projeto e
metodologia

E1. Quão correta está a redação do
projeto, particularmente quanto ao
relacionamento entre suas partes, as
referências bibliográficas e a
adequação da metodologia? (até 10
pontos/peso 0,8)

. TOTAL GERAL DE PONTUAÇÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
PORTARIA Nº 157, DE 22 DE AGOSTO DE 2019

Delega e subdelega competências ao Secretário
Especial Adjunto de Fazenda do Ministério da
Economia para a prática dos atos que especifica e
revoga a Portaria nº 149, de 13 de maio de 2019,
do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da
Ec o n o m i a .

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 8º do Decreto nº 9.711, de 15 de
fevereiro de 2019, e no art. 1º da Portaria nº 172, de 17 de abril de 2019, do Ministro
de Estado da Economia, resolve:

Art. 1º Delegar ao Secretário Especial Adjunto de Fazenda, em seu âmbito
de atuação, a competência para os seguintes assuntos:

I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I,
Anexos II ao V e no Anexo XIII, todos do Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de
2019, em conformidade com os valores previstos no inciso I do art. 8º do referido
Decreto;

II - ampliar o cronograma constante do Anexo XIII à conta de redução dos
Anexos II, III e IV, todos do Decreto nº 9.711, de 2019;

III - remanejar os limites:
a) de movimentação e de empenho, constantes do Anexo I do Decreto nº

9.711, de 2019; e
b) dos Anexos II, III e IV, todos do Decreto nº 9.711, de 2019, inclusive

entre eles; e
IV - alterar, por meio de antecipação ou postergação:
a) os limites de pagamento dos Anexos II, III, IV e V, todos do Decreto nº

9.711, de 2019; e
b) o cronograma de pagamento do Anexo XIII do Decreto nº 9.711, de

2019.
Art. 2º Subdelegar ao Secretário Especial Adjunto de Fazenda, em seu

âmbito de atuação, a competência para os seguintes assuntos:
I - abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de

2019, de que trata o caput do art. 47 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018;
II - alteração de Grupos de Natureza de Despesa - GND decorrentes da

abertura ou da reabertura de créditos extraordinários durante o exercício de 2019, de
que trata o § 2º do art. 49 da Lei nº 13.707, de 2018;

III - reabertura dos créditos especiais em favor de órgãos do Poder
Executivo, de que trata o art. 52 da Lei nº 13.707, de 2018, observado o disposto no
§ 2º do art. 167 da Constituição;

IV - transposição, o remanejamento ou a transferência, total ou parcial, das
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2019 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, da transformação, da transferência, da
incorporação ou do desmembramento de órgãos e de entidades da administração
pública federal, além de alterações de suas competências ou de suas atribuições, de
que trata o art. 54 da Lei nº 13.707, de 2018; e

V - transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos entre
categorias de programação no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação,
de que trata o § 5º do art. 167 da Constituição.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 149, de 13 de maio de 2019, do
Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial
da União de 15 de maio de 2019, Seção 1, página 36.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

SECRETARIA EXECUTIVA
ATO COTEPE/ICMS Nº 45, DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 32/19, que divulga relação das empresas nacionais que produzem, comercializam e importam materiais
aeronáuticos, beneficiárias de redução de base de cálculo do ICMS.

O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 do Regimento da Comissão Técnica Permanente
do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, com base no § 1º da cláusula primeira-B do Convênio ICMS 75/91, de 5 de dezembro de 1991,

CONSIDERANDO que a referida empresa encontra-se relacionada em lista encaminhada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa por meio do Ofício nº 11/CDI-
SE/430, de 26 de fevereiro de 2019;

CONSIDERANDO a regularização da situação fiscal junto ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme comunicado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, em
mensagem eletrônica do dia 21.08.2019, registrada no processo SEI nº 12004.100202/2019-18, torna público:

Art. 1º Ficam incluídos os itens 46 e 47 no Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 32/19, de 28 de junho de 2019, no campo referente ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme
Anexo Único deste Ato COTEPE.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2019.

BRUNO PESSANHA NEGRIS

ANEXO ÚNICO

. RIO GRANDE DO SUL

. 46. AERODINÂMICA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
CNPJ: 09.438.146/0001-98
I.E: 039/0152706

. 47. TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ: 89.422.042/0001-24
I.E: 039/0002445

ATO COTEPE/ICMS Nº 46, DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Anexo I do Ato COTEPE/ICMS 26/16, que divulga a relação dos contribuintes credenciados para fins do disposto no § 1º da cláusula segunda-
A do Protocolo ICMS 55/13.

O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12, do Regimento da Comissão Técnica
Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, com base no § 1º da cláusula segunda-A do Protocolo ICMS 55/13, de 22 de maio de 2013,

Considerando a solicitação da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, registrada no processo SEI nº 12004.100899/2019-27, na forma do § 2º da cláusula segunda-
A, torna público:

Art. 1º Fica acrescido o item 116 ao Anexo I do Ato COTEPE/ICMS 26/16, de 27 de outubro de 2016, com a seguinte redação:
"

. ITEM RAZÃO SOCIAL CNPJ

. 116 BRANCO PERES AGRO S/A 43.619.832/0066-49

".
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.

BRUNO PESSANHA NEGRIS

R E T I F I C AÇ ÃO

No Ajuste SINIEF 15/19, de 12 de agosto de 2019, publicado no DOU de 13 de agosto de 2019, Seção 1, página 22, onde se lê: "...Cláusula terceira..."; leia-se: "
"...Cláusula segunda...".

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL
PORTARIA Nº 50, DE 23 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 45, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 13.707, de 14 de agosto de 2018,
e

Considerando a possibilidade de utilização do excesso de arrecadação da fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros, decorrente do pagamento de taxas de inscrição
em virtude da realização de processo seletivo simplificado, conforme a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para a execução da ação "Censos Demográfico, Agropecuário e
Geográfico", no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e a consequente redução da fonte 00 - Recursos Ordinários;

Considerando a necessidade de adequação na aplicação do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018, relativo à fonte 07 - Outras
Compensações Financeiras, ao atendimento da ação "Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais", de acordo com o caput do art. 36 da Lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e a concomitante disponibilização da fonte 00, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO;

dirceudold
Destacar

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2019-08-26T05:06:46-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




