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Art.9º Compete à DA, DF, DT, DD e PFE/INCRA, no âm-
bito de suas respectivas atribuições, acompanhar a execução dos pro-
gramas de trabalho impostos pela Resolução/INCRA/CD/Nº 21/09, e
revistos pela presente resolução, prestando o suporte logístico ne-
cessário ao seu fiel cumprimento.

Art.10 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROLF HACKBART

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

PORTARIA No- 16, DE 25 DE AGOSTO DE 2010(*)

O SUPERINTENDENTE REGIONAL D INCRA NO ES-
TADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 19º da Estrutura Regimental, aprovada pelo De-
creto nº 6.812, de 3 de abril de 2009, e tendo em vista a competência
conferida pelo Inciso XVI, do art. 132º, do Regimento Interno do
Incra, aprovado pela Portaria MDA nº 20/2009, e,

Considerando a decisão constante da Ata da Reunião rea-
lizada no dia 25/08/2010 e os Termos da RESOLUÇÃO/CDR/SR-08/
no 05/2010 do Comitê de Decisão Regional - CDR da Superin-
tendência Regional de São Paulo, que autorizou a realização de acor-
do para adquirir o imóvel rural denominado "Fazenda Retiro", com
área registrada de 2.824,4980 hectares e área avaliada e medida
2.810,7510 hectares, situado no Município de Mirandópolis, Estado
de São Paulo, cadastrado no INCRA sob o no 607 096 269 158 7,
para fins de assentamento de trabalhadores rurais, de acordo com as
metas estabelecidas no Programa de Reforma Agrária, pelo valor de
R$ 24.476.025,73, sendo R$ 23.285.130,02 em títulos da dívida agrá-
ria para indenização da terra nua, já descontado o valor do passivo
ambiental de R$ 173.390,62 e R$ 1.190.895,71 em moeda corrente
para indenização das benfeitorias, resolve:

Art. 1o Celebrar, assistido pela Procuradoria Regional, o
acordo relativo à desapropriação do imóvel rural denominado Fa-
zenda Retiro, objeto da Matrícula nº 362, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Mirandópolis, Estado de São
Paulo, com área registrada de 2.824,5 ha e medida de 2.810,7510 ha,
localizado no Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo, sob
jurisdição da Superintendência Regional do Estado de São Paulo;

Art. 2o Solicitar o cancelamento dos 253.761 TDAs emitidos
em setembro/2009, correspondentes a R$ 23.285.109,36, com prazo
de resgate de 18 anos, e o relançamento de igual quantidade de
TDA's com prazo de resgate de 05 anos, nominativos a espólio de
Maria Helena da Cunha Bueno;

Art. 3o Solicitar que as Diretorias de Obtenção de Terras e
Implantação de Projetos de Assentamento e de Gestão Administra-
tiva, que adotem as providências necessárias, na forma prevista no
Art. 2o;

Art.4o Determinar que a celebração do acordo somente pro-
duza efeito após a indispensável manifestação do Ministério Público
e homologação judicial pelo Juízo competente, com renúncia do ex-
propriado a quaisquer direitos sobre os quais se fundarem ações,
recursos ou outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais, nos
quais sejam parte o INCRA ou a União, relativamente ao bem ex-
propriando.

Art. 5o Determinar que a obtenção se opere livre e de-
sembaraçada de quaisquer ônus e/ou gravames, cabendo aos expro-
priandos a responsabilidade total quanto ao pagamento dos encargos e
obrigações trabalhistas decorrentes de eventuais vínculos emprega-
tícios mantidos com os empregados que trabalham ou tenham tra-
balhado no imóvel sob aquisição ou outras reclamações de terceiros,
incluindo aquelas relativas a indenizações por benfeitorias.

Art. 6o Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RAIMUNDO PIRES SILVA

(*) Republicada por ter saído, no DOU de 26-8-2010, Seção 1, pág.
103, com incorreção no original.

Reunião da Comissão de Política: monitoramento das de-
liberações da VII Conferência Nacional e outros.

Plenária
14h às 15h
Posse dos conselheiros eleitos para vacância (usuários e tra-

balhadores).
15h às 15h15min
Aprovação da ata da 181ª Reunião Ordinária e da pauta.
15h15 às 16h
Apresentação sobre a Implementação e Funcionamento da

Rede SUAS.
16h às 16h30
Informes da Presidência/Secretaria Executiva, MDS, CIT e

de Conselheiros.
16h30 às 18h
Avaliação e encaminhamentos da reunião com os CEAS.
16/09/2010 - quinta-feira - Plenária
9h às 10h
Relato da Presidência Ampliada.
10h às 11h
Continuação da Revisão das Metas da Gestão 2008-2010.
11h às 12h
Relato da Comissão de Normas.
14h às 15h30min
Relato da Comissão de Conselhos.
15h30min às 17h
Relato da Comissão de Política.
17h às 18h
Relato da Comissão de Financiamento.

CARLOS EDUARDO FERRARI
Presidente do Conselho

Parágrafo Único: A certificação de Equipamentos Elétricos
sob Regime de Vigilância Sanitária será compulsória nos casos em
que a Anvisa assim o exigir, e de acordo com a Instrução Normativa
vigente, a qual estabelece as normas técnicas, adotadas para fins de
certificação da conformidade de tais equipamentos.

Art. 3º Determinar que no prazo de até 12 (doze) meses,
contados a partir da data de publicação desta Portaria, os produtos
certificados conforme Portaria Inmetro n.º 86, de 03 de abril de 2006,
publicada no Diário Oficial da União, de 06 de abril de 2006, seção
I, página 44, deverão se adequar aos Requisitos ora aprovados.

Art.-4º Revogar a Portaria Inmetro n.º 86/2006, doze meses
após a publicação desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

RETIFICAÇÃO

Na Portaria no- 333, de 24 de agosto de 2010, publicada no
DOU de 26-8-2010, seção 1, pág. 106, onde se lê: OBJETO: Luvas
Isolantes de Borracha. leia-se: OBJETO: .Calçados Ocupacionais, de
Proteção e de Segurança, Destinados à Proteção Contra Riscos Elé-
tricos e Eletrostáticos (calçados condutivos, antiestáticos e isolantes
elétricos até 600 Volts).

CONSELHO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAUTA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A SER REALIZADA DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2010

13/09/2010 - segunda-feira
14h às 18h
Reunião Extraordinária da Comissão de Conselhos: Orien-

tações para implementação da resolução CNAS nº16/2010 e outros.
14/09/2010 - terça-feira
9h às 17h
Reunião com os Conselhos Estaduais de Assistência Social.
18h às 19h
Reunião da Presidência Ampliada.
15/09/2010 - quarta-feira
9h às 13h
Reunião da Comissão de Normas: discussão do Regimento

Interno e outros.
Reunião da Comissão de Financiamento: reunião com o

FONSEAS e CONGEMAS.

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PORTARIA No- 350, DE 6 DE SETEMBRO DE 2010

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -
INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo
4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I do artigo
3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do
artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo De-
creto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Re-
ferência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, apro-
vado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a necessidade de atualização do Programa de
Avaliação da Conformidade para Equipamentos Eletromédicos;

Considerando a necessidade de alterar, objetivando ampliar o
seu escopo de aplicação, o título do programa anterior, que passará a
ser chamado de Programa de Avaliação da Conformidade para Equi-
pamentos Elétricos sob Regime de Vigilância Sanitária;

Considerando a Resolução da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária - Anvisa, RDC no- 32, de 29 de maio de 2007, que
dispõe sobre a certificação compulsória dos equipamentos elétricos
sob o regime de Vigilância Sanitária e que revoga a Resolução An-
visa nº. 444, de 31 de agosto de 1999;

Considerando a necessidade da pré-qualificação de empresas,
nos processos licitatórios do Ministério da Saúde, quando da compra
de produtos com certificação, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade (SBAC);

Considerando a Portaria Interministerial MS/MDIC no- 692,
de 8 de abril de 2009, que define a operacionalização das ações de
cooperação técnica para a Garantia da Qualidade e Segurança de
Dispositivos Médicos submetidos ao regime de controle sanitário,
conforme o estabelecido no Termo de Cooperação Técnica entre o
Ministério da Saúde (MS) e o Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC);

Considerando a necessidade de estabelecer regras equânimes
e de conhecimento público para os segmentos de fabricação, im-
portação e comercialização de Equipamentos Elétricos sob Regime de
Vigilância Sanitária, de fabricação nacional ou importados, resolve
baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Equipamentos Elétricos sob Regime de Vigilância Sanitária, dis-
ponibilizado no sitio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - Inmetro

Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - Di-
pac

Rua Santa Alexandrina n.º 416 - 8º andar - Rio Comprido
20261-232 Rio de Janeiro/RJ
Art. 2º Tornar disponível a certificação voluntária para os

Equipamentos Elétricos sob Regime de Vigilância Sanitária, no âm-
bito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a
qual deverá ser feita consoante o estabelecido nos Requisitos ora
aprovados.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.

SECRETARIA EXECUTIVA

DELIBERAÇÃO No- 134, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010

Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I, aprovados nas
reuniões ordinárias realizadas em
01/12/2009, 02/09/2010.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 172 de 28 de setembro de 2009 e pela
Portaria nº 130 de 05 de julho de 2010, considerando:

a) a aprovação dos projetos desportivos aprovados nas reu-
niões ordinárias realizadas em 01/12/2009 e 02/09/2010.

b) a comprovação, pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas es-
feras federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 3 de agosto de 2007 decide:

Art. 1º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo I.

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

RICARDO CAPPELLI
Presidente da Comissão

ANEXO I

1 - Processo: 58000.004084/2007-15
Proponente: Garotos Associados da Baixada
Título: Reforma do Campo de Futebol para Inclusão Social
Valor aprovado para captação: R$ 1.581.756,54
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº: 1892 DV: 9

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 15300-1
Período de Captação: da data de publicação até

31/12/2010.
2 - Processo: 58701.002466/2010-11
Proponente: Associação Cidade Unida Pelo Esporte de Base

e Ligas Amadoras
Título: Quarto Campeonato de Futebol Amador
Valor aprovado para captação: R$ 1.047.567,10
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº: 1199 DV: 1

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 21941-x
Período de Captação: da data de publicação até

3 1 / 1 2 / 2 0 11 .
3 - Processo: 58701.001855/2009-87
Proponente: Instituto Illuminatus
Título: Homeless World Cup
Valor aprovado para captação: R$ 7.382.401,57
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº: 2996 DV: 3

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 14040-6
Período de Captação: da data de publicação até

15/09/2010.

Ministério do Esporte
.


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-09-09T06:49:12-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




