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Nº 7, segunda-feira, 12 de janeiro de 2015

.

Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome

.

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2015

PORTARIA Nº 141, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das competências que lhe
foram delegadas pelo art. 4º da Lei n° 10.869, de 13 de maio de 2004,
e de acordo com o previsto no inciso VI do art. 30 da Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, resolve:
Art. 1º Prorrogar de ofício a vigência do Termo de Convênio
n° 008/2011, publicado no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2011, firmado pela UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO/PB, cujo final de vigência fica alterado
de 31 de dezembro de 2014 para 08 de julho de 2015, em decorrência
do atraso na liberação de recursos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
TEREZA CAMPELLO
PORTARIA Nº 142, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das competências que lhe
foram delegadas pelo art. 4º da Lei n° 10.869, de 13 de maio de 2004,
e de acordo com o previsto no inciso VI do art. 30 da Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, resolve:
Art. 1º Prorrogar de ofício a vigência do Termo de Convênio
n° 008/2011, publicado no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2011, firmado pela UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL - UNIÃO DA SERRA GERAL/MG, cujo final de vigência fica
alterado de 31 de dezembro de 2014 para 09 de agosto de 2015, em
decorrência do atraso na liberação de recursos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
TEREZA CAMPELLO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Divulga o valor do menor e maior vencimento básico da Administração Pública
Federal, para efeito de pagamento de Auxílio-Natalidade, de que trata o art. 196 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
para efeitos de pagamento da Gratificação
por Encargo de Curso e Concurso, de que
trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 53 do Decreto nº 7.675, de 20 de
janeiro de 2012, e tendo em vista o art. 196 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e o disposto no § 1º do art. 3º do Decreto nº
6.114, de 15 de maio de 2007, que regulamenta o art. 76-A da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Art. 1o Divulgar, para fins de pagamento do Auxílio-Natalidade, de que trata o art. 196 da Lei nº 8.112, de 1990, que o valor
do menor vencimento básico da Administração Pública Federal, de
acordo com a Lei nº 12.778, de 28 de dezembro de 2012, corresponde
ao cargo de nível auxiliar do Seguro Social, que é de R$ 591,32
(quinhentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).
Art.2º Divulgar, para fins de pagamento da Gratificação por
Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº
8.112, de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 6.114, de 15 de maio
de 2007, que o valor do maior vencimento básico da Administração
Pública Federal, de acordo com a Lei nº 12.778, de 2012, corresponde
ao cargo de Juiz do Tribunal Marítimo, que é de R$ 13.985,24 (treze
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
PORTARIA N° 21, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da competência que lhe
foi subdelegada pelo inciso I do art. 3°, da Portaria n° 200, de 29 de
junho de 2010, tendo em vista o disposto nos arts. 538 e 553 do
Código Civil Brasileiro e os elementos que integram o Processo
Administrativo n° 04967.017116/2014-24, resolve:
Art. 1° Aceitar a doação com encargo, que faz o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA
, Autarquia Federal criada pela Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho
de 1970, alterado pela Lei n° 7.231, de 23 de outubro de 1984, à
União do terreno rural com área de 45.000m², situado numa Gleba
maior, denominada Lote Centro Pan Americano de Febre Aftosa, no
Município de Duque de Caxias - RJ, cujas confrontações encontramse registrada na planta de mapeamento vetorial, em anexo ao Titulo
de Doação INCRA/SR-07/N° 02/2014.
Parágrafo Único O Superintendente do Patrimônio da União
no Estado do Rio de Janeiro representará a UNIÃO nos atos relativos
à lavratura e registro do contrato de doação do imóvel de que trata a
Portaria.
Art.2º A doação de que trata a Portaria tem como encargo
desenvolver e implantar programas governamentais, no âmbito de
suas atribuições, no imóvel descrito no art. 1°.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO FONSECA DE MORAES

PORTARIA Nº 11, DE 9 DE JANEIRO DE 2015
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA
ZONA FRANCA DE MANAUS, em exercício, no uso das suas
atribuições legais, considerando o disposto no § 2º do Art. 14 da
Resolução nº 203, de 10 de dezembro de 2012 e os termos do Parecer
Técnico nº 154/2014 - SPR/CGAPI/COPIN, resolve:
Art. 1º AUTORIZAR o adicional de quota de importação de
insumos no valor de US$ 5,777,324.50 (cinco milhões, setecentos e
setenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro dólares norte-americanos
e cinquenta centavos), correspondente a 50% da cota do 3º ano do
produto RÁDIO COM REPRODUTOR DE DVD BLU-RAY COMBINADO COM AMPLIFICADOR "HOME THEATER" - Cód. Suframa nº 1916, aprovado por meio da Resolução n.º 312, de
10/12/2009, emitidas em nome da empresa SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., com inscrição Suframa n.º
20.0771.01-9 e CNPJ nº 00.280.273/0001-37.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO ADOLFO IGREJAS FILGUEIRAS

.

Ministério do Trabalho e Emprego
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 10, DE 9 DE JANEIRO DE 2015
Aprova instruções para a declaração da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
ano-base 2014

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 24
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 1990, resolve:
Art. 1º Aprovar as instruções para a declaração da Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, instituída pelo Decreto nº
76.900, de 23 de dezembro de 1975, bem como o anexo Manual de
Orientação da RAIS, relativos ao ano-base 2014.
Art. 2º Estão obrigados a declarar a RAIS:
I - empregadores urbanos e rurais, conforme definido no art.
2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e no art. 3º da Lei nº
5.889, de 8 de junho de 1973, respectivamente;
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II - filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer
outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada
no exterior;
III - autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido
empregados no ano-base;
IV - órgãos e entidades da administração direta, autárquica e
fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal;
V - conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições
de fiscalização do exercício profissional, e as entidades paraestatais;
VI - condomínios e sociedades civis; e
VII - cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas.
§1º O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu
inativo no ano-base está obrigado a entregar a RAIS - RAIS NEGATIVA - preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
§2º A exigência de apresentação da RAIS NEGATIVA a que
se refere o §1º deste artigo não se aplica ao Microempreendedor
Individual de que trata o art. 18-A, §1º da Lei Complementar nº
123/2006.
Art. 3º O empregador, ou aquele legalmente responsável pela
prestação das informações, deverá relacionar na RAIS de cada estabelecimento, os vínculos laborais havidos ou em curso no ano-base
e não apenas os existentes em 31 de dezembro, abrangendo:
I - empregados urbanos e rurais, contratados por prazo indeterminado ou determinado;
II - trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3
de janeiro de 1974;
III - diretores sem vínculo empregatício para os quais o
estabelecimento tenha optado pelo recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - servidores da administração pública direta ou indireta
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, bem como das
fundações supervisionadas;
V - servidores públicos não-efetivos, demissíveis ad nutum
ou admitidos por meio de legislação especial, não regidos pela
CLT;
VI - empregados dos cartórios extrajudiciais;
VII - trabalhadores avulsos, aqueles que prestam serviços de
natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-deobra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do
sindicato da categoria;
VIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998;
IX - aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT,
regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005;
X - trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
XI - trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;
XII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Estadual;
XIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Municipal;
XIV - servidores e trabalhadores licenciados;
XV - servidores públicos cedidos e requisitados; e
XVI - dirigentes sindicais.
Parágrafo único. Os empregadores deverão, ainda, informar
na RAIS:
I - os quantitativos de arrecadação das contribuições sindicais previstas no art. 579 da CLT, devidas aos sindicatos das respectivas categorias econômicas e profissionais ou das profissões liberais e as respectivas entidades sindicais beneficiárias;
II - a entidade sindical a qual se encontram filiados; e
III - os empregados que tiveram desconto de contribuição
associativa, com a identificação da entidade sindical beneficiária.
Art. 4º As informações exigidas para o preenchimento da
RAIS encontram-se no Manual de Orientação da RAIS, edição 2014,
disponível na Internet nos endereços http://portal.mte.gov.br/rais e
http://www.rais.gov.br.
§ 1º As declarações deverão ser fornecidas por meio da
Internet - mediante utilização do programa gerador de arquivos da
RAIS - GDRAIS2014 que poderá ser obtido em um dos endereços
eletrônicos de que trata o caput deste artigo.
§ 2º Os estabelecimentos ou entidades que não tiveram vínculos laborais no ano-base poderão fazer a declaração acessando a
opção - RAIS NEGATIVA - on-line - disponível nos endereços eletrônicos de que trata o caput deste artigo.
§ 3º A entrega da RAIS é isenta de tarifa.
Art. 5º É obrigatória a utilização de certificado digital válido
padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da RAIS por
todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, exceto
para a transmissão da RAIS Negativa e para os estabelecimentos que
possuem menos de 11 vínculos.
Parágrafo único - As declarações poderão ser transmitidas
com o certificado digital de pessoa jurídica, emitido em nome do
estabelecimento, ou com certificado digital do responsável pela entrega da declaração, sendo que este pode ser um CPF ou um CNPJ.
Art. 6º O prazo para a entrega da declaração da RAIS iniciase no dia 20 de janeiro de 2015 e encerra-se no dia 20 de março de
2015.
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo não será
prorrogado.
§ 2º Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, a
declaração da RAIS 2014 e as declarações de exercícios anteriores
gravadas no GDRAIS Genérico, disponível nos endereços eletrônicos
de que trata o caput do art. 4º, deverão ser transmitidas por meio da
Internet ou o arquivo poderá ser entregue nos órgãos regionais do
MTE, para os estabelecimentos sem acesso à Internet, acompanhadas
da "Relação dos Estabelecimentos Declarados".
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