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Art. 1o- Reconhecer, nos termos do art.10, §3º, do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, cons-
tante do agrupamento das áreas profissionais de Comércio e Gestão,
conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia,
com cem vagas totais anuais, no período noturno, ofertado pelo Cen-
tro Universitário de Belo Horizonte, estabelecido à Rua Santa Ca-
tarina, nº 894, Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, mantido pela Fundação Cultural de Belo Horizonte.

Art. 2o- Nos termos do art. 10, § 7º, do Decreto citado, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ELIEZER PACHECO

4. No ato da admissão o candidato deverá comprovar aten-
dimento a todos os requisitos exigidos para o cargo por ele con-
corrido, conforme o que consta no Edital No- 06/2006 e suas re-
tificações.

5. O candidato convocado para admissão que não atender à
convocação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contado a partir
da data do recebimento da correspondência, será excluído do Con-
curso, cabendo à Administração da Universidade Federal da Bahia,
seguindo rigorosamente ordem de classificação, convocar o candidato
seguinte.

6. Não haverá segunda convocação para o mesmo candidato,
em nenhuma hipótese. Também não será facultado ao candidato optar
por sua inclusão no final da lista de aprovados.

7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de De-
senvolvimento Humano / Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas.

No- 298 - Homologar o resultado do Concurso de Provas e
Títulos realizado por esta Universidade, para a classe de Professor
Assistente (DE) da carreira do Magistério Superior, conforme o Edital
No- 06/2006 de 05/05/2006, publicado na íntegra em www.concur-
sos.ufba.br e em extrato de Edital no DOU No- 86 de 08/05/06 e com
retificações do Edital e do extrato publicadas no DOU No- 94 de
18/05/2006 e DOU No- 109 de 08/06/2006.

Matéria: Arte-Educação
Unidade de Ensino: Faculdade de Educação
Departamento: Educação II
Nível: ASS
Processo No- 23066.028730/06-75
1º lugar: RILMAR LOPES DA SILVA
2º lugar: JEAN JOUBERT FREITAS MENDES
Matéria: Teatro na Educação
Unidade de Ensino: Escola de Teatro
Departamento: Técnicas do Espetáculo
Nível: ASS
Processo No- 23066. 027701/06-31
1º lugar: CLÁUDIO CAJAÍBA SOARES
2º lugar: CÉLIDA SALUME MENDONÇA
Matéria: Educação Musical
Unidade de Ensino: Escola de Música
Departamento: Composição, Literatura e Estruturação Musical
Nível: ASS
Processo No- 23066.026579/06-02
1º lugar: FLÁVIA MARIA CHIARA CANDUSSO DE

S A N TA N A
2º lugar: MARA PINHEIRO MENEZES
Matéria: Conservação e Restauração da Obra de Arte
Unidade de Ensino: Escola de Belas Artes
Departamento: História da Arte e Pintura
Nível: ASS
Processo No- 23066.016934/06-18
1º lugar: JOÃO CARLOS SILVEIRA DANNEMANN
Matéria: Gestão de Documentos Arquivísticos
Unidade de Ensino: Instituto de Ciências da Informação
Departamento: Documentação e Informação
Nível: ASS
Processo No- 23066.024230/06-09
1º lugar: JUSSARA BORGES DE LIMA
2º lugar: SÕNIA CRUZ RIASCOS DE ANDRADE
8. Os critérios de desempate obedeceram às determinações

constantes do item 6 do Edital No- 06/2006.
9. Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços

para correspondência, informando-os à Coordenação de Desenvol-
vimento Humano, situada na Avenida Ademar de Barros s/nº, Pa-
vilhão 8-Campus Ondina. Serão excluídos deste processo seletivo os
candidatos não localizados em tempo hábil.

10. Este concurso será válido por 1(um) ano, a contar da data de
publicação desta homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

11. No ato da admissão o candidato deverá comprovar aten-
dimento a todos os requisitos exigidos para o cargo por ele con-
corrido, conforme o que consta no Edital No- 06/2006 e suas re-
tificações.

12. O candidato convocado para admissão que não atender à
convocação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da
data do recebimento da correspondência, será excluído do Concurso,
cabendo à Administração da Universidade Federal da Bahia, seguindo
rigorosamente ordem de classificação, convocar o candidato seguinte.

13. Não haverá segunda convocação para o mesmo can-
didato, em nenhuma hipótese. Também não será facultado ao can-
didato optar por sua inclusão no final da lista de aprovados.

14. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de De-
senvolvimento Humano / Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas.

NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE
POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS

<!ID33206-0>RETIFICAÇÃO

Na edição do DOU nº 3, de 4/1/2007, Seção 1, pág. 35, na
identificação, onde se lê: Portaria nº 17, de 2 de janeiro de 2007, leia-
se: Portaria nº 1, de 2 de janeiro de 2007.
(p/COEJO).

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

<!ID33124-0> PORTARIA CONJUNTA No- 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2007

Institui a Declaração Paex a ser apresentada
por pessoas jurídicas optantes pelo parce-
lamento de débitos para com a Fazenda
Nacional, de que tratam os arts. 1o- e 8o- da
Medida Provisória no- 303, de 29 de junho
de 2006, e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
SUBSTITUTO, e o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL,
SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-
posto nos arts. 1o- e 8o- da Medida Provisória no- 303, de 29 de junho
de 2006, resolvem:

Declaração Paex
Art. 1o- Fica instituída a Declaração Paex a ser apresentada

até o dia 16 de fevereiro de 2007 pelas pessoas jurídicas optantes pelo
Parcelamento Excepcional (Paex), de que trata a Medida Provisória no-

303, de 29 de junho de 2006, com a finalidade de:
I - confessar débitos, de forma irretratável e irrevogável:
a) a serem incluídos no Paex, ainda não confessados à Se-

cretaria da Receita Federal (SRF), total ou parcialmente, quando se
tratar de devedor desobrigado da entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou da Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica;

b) em relação aos quais houve desistência de ação judicial,
bem como prestar informações sobre o processo correspondente a
essa ação;

c) relativos a tributos e contribuições correspondentes a pe-
ríodos de apuração objeto de ação fiscal por parte da SRF, não
concluída no prazo fixado no caput, independentemente de o devedor
estar ou não obrigado à entrega de declaração específica;

II - prestar informações relativas aos débitos e aos respec-
tivos processos administrativos, em relação aos quais houve desis-
tência de impugnação ou de recurso.

§ 1o- Deverão ser confessados débitos com vencimento:
I - até 28 de fevereiro de 2003, para optante pelo par-

celamento instituído pelo art. 1o- da Medida Provisória no- 303, de
2006;

II - entre 1o- de março de 2003 e 31 de dezembro de 2005,
para optante pelo parcelamento instituído pelo art. 8o- da Medida
Provisória no- 303, de 2006.

§ 2o- Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) não
devem constar da Declaração Paex.

Art. 2o- A inclusão no Paex de débitos passíveis de DCTF ou
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, em relação à qual o
sujeito passivo se encontre omisso, dar-se-á, exclusivamente, com a
apresentação da respectiva declaração, no prazo fixado no art. 1o- .

Parágrafo único. Na hipótese de débito já declarado a menor
do que o devido, a inclusão do valor complementar far-se-á mediante
entrega de declaração retificada, no prazo fixado no art. 1o- .

Art. 3o- A Declaração Paex será disponibilizada na página da
SRF na Internet, no endereço eletrônico <<www.receita.fazen-
d a . g o v. b r > > .

Débito Relativo a Multas e Juros Lançados de Ofício
Art. 4o- As multas e os juros lançados em procedimento de

ofício, desde que não inscritos em DAU, serão incluídos no Paex, na
forma prevista no inciso II do art. 18 da Portaria Conjunta PGFN/SRF
no- 2, de 20 de julho de 2006, desde que a entrega da declaração ou a
ciência do lançamento ocorra no prazo previsto no art. 1o- .

Inclusão de Débitos de Compensação Não-Homologada
Art. 5o- O débito com vencimento em período abrangido por

um dos parcelamentos de que tratam os arts. 1o- e 8o- da Medida
Provisória no- 303, de 2006, e objeto de compensação declarada à
SRF, na forma do art. 74 da Lei no- 9.430, de 27 de dezembro de
1996, integrará o débito consolidado no Paex desde que, no prazo
fixado no art. 1o- :

I - ocorra decisão definitiva de não-homologação da com-
pensação no âmbito administrativo;

II - o débito não esteja com sua exigibilidade suspensa em
virtude de medida liminar ou tutela antecipada; e

III - o débito seja confessado ou lançado de ofício.
Disposições específicas para o Paex em 130 meses
Art. 6o- Relativamente ao Paex, instituído pelo art. 1o- da

Medida Provisória no- 303, de 2006, compete ao chefe da Divisão,
Serviço ou da Seção de Orientação e Análise Tributária ou ao chefe
do Setor de Administração Tributária da unidade da SRF e ao Pro-
curador da Fazenda Nacional, com jurisdição sobre o domicílio tri-
butário do sujeito passivo, entre outros atos:

I - apreciar pedido de:
a) inclusão retroativa de pessoa jurídica, desde que esta o

tenha feito conforme o disposto no art. 4o- da Portaria Conjunta
PGFN/SRF no- 2, de 20 de julho de 2006;

b) inclusão, exclusão ou retificação de débitos sob sua ad-
ministração na consolidação;

c) desistência.
II - excluir optantes.
§ 1o- Os atos a que se refere o caput serão efetuados:
I - pela SRF quando o contribuinte possuir débitos exclu-

sivamente perante esse órgão;

<!ID31395-9>PORTARIA No- 114, DE 2 DE JANEIRO DE 2007

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, e tendo em vista o Des-
pacho nº 549/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Ins-
titucional, e considerando a regularidade da instrução e o mérito do
pedido, conforme consta do Processo nº 23000.013299/2006-61, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- Reconhecer, nos termos do §3º do art.10 do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção e da
Qualidade, com cento e cinqüenta vagas totais anuais, nos turnos
matutino e noturno, ministrado pela Faculdade de Tecnologia Fla-
mingo, estabelecida à Rua Catão, nº 72, Bairro Lapa, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, mantida pela Flamingo 2001 - Curso
Fundamental.

Art. 2o- Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- Nos termos da Portaria Normativa nº 10, de 28 de
julho de 2006, e da Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de
2006, fica autorizada a alteração da denominação do curso para Curso
Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, constante do agru-
pamento das áreas profissionais de Comércio e Gestão, conforme
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.

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

ELIEZER PACHECO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

<!ID31014-0> PORTARIAS DE 2 DE JANEIRO DE 2007

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com as Portarias
No- 450/MPOG de 06/11/02, No- 381/MPOG, D.O.U. de 16/12/2005,
No- 384/MEC, D.O.U. de 01/02/2006, resolve:

No- 297 - Homologar o resultado do Concurso de Provas e
Títulos realizado por esta Universidade, para a classe de Professor
Adjunto (DE) da carreira do Magistério Superior, conforme o Edital
No- 06/2006 de 05/05/2006, publicado na íntegra em www.concur-
sos.ufba.br e em extrato de Edital no DOU No- 86 de 08/05/06 e com
retificações do Edital e do extrato publicadas no DOU No- 94 de
18/05/2006 e DOU No- 109 de 08/06/2006.

Matéria: Nectologia c/ ênfase em Ictiologia Marinha
Unidade de Ensino: Instituto de Biologia
Departamento: Zoologia
Nível: ADJ
Processo No- 23066.044626/06-64
1º lugar: ÂNGELA MARIA ZANATA
2º lugar: MARCUS RODRIGUES DA COSTA
Matéria: Oceanografia Física
Unidade de Ensino: Instituto de Física
Departamento: Geofísica Nuclear
Nível: ADJ
Processo No- 23066. 029105/06-96
1º lugar: CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS LENTINI
2º lugar: CLEMENTE AUGUSTO SOUZA TANAJURA
Matéria: Psicologia e Educação Infantil
Unidade: Faculdade de Educação
Departamento: Educação I
Nível: ADJ
Processo No- 23066.028732/06-09
1º lugar: FELIX MARCIAL DIAZ RODRIGUEZ
1. Os critérios de desempate obedeceram às determinações

constantes do item 6 do Edital No- 06/2006.
2. Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços

para correspondência, informando-os à Coordenação de Desenvol-
vimento Humano, situada na Avenida Ademar de Barros s/nº, Pa-
vilhão 8-Campus Ondina. Serão excluídos deste processo seletivo os
candidatos não localizados em tempo hábil.

3. Este concurso será válido por 1(um) ano, a contar da data
de publicação desta homologação, podendo ser prorrogado por igual
período.

Ministério da Fazenda
.




