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f) Pró-Reitoria em Desenvolvimento Institucional
i.Planejamento
ii.Gestão de Pessoas
iii. Gestão de Tecnologia da Informação.
iv. Engenharia e Infraestrutura;
v. Relações Internacionais.
vi. Organização e Métodos.
II. CAMPI
a) Gabinete
b) Gestão Acadêmica
i. Registro Acadêmico e Documentação;
c) Administração
i. Finanças e Contratos;
ii. Material e Patrimônio;
iii. Infraestrutura.
iii. Gestão de Pessoas
d) Apoio ao Ensino.
e) Assistência aos Estudantes.
f) Gestão de Tecnologia da Informação.
g) Pesquisa e Inovação.
h) Extensão.
TÍTULO III
DAS HONRARIAS
Art. 54. O Conselho Superior poderá autorizar o (a) Reitor(a)

a conferir os seguintes títulos de Mérito Acadêmcico:
I. Professor honoris causa;
II. Professor Emérito; e
III. Medalha de Mérito Educacional.
§ 1º. O título de Professor honoris causa deverá ser con-

cedido a personalidades que se tenham distinguido pelo exemplar
exercício de atividades acadêmicas ou que, de forma singular, tenham
prestado relevantes serviços à Instituição.

§ 2º. O título de Professor Emérito deverá ser concedido a
professores do IF Fluminense que se tenham distinguido por sua
atuação na área de ensino, pesquisa ou extensão.

§ 3º. A Medalha de Mérito Educacional deverá ser concedida
a pessoas dos vários segmentos da sociedade e/ou do quadro de
servidores ou estudantil do IF Fluminense, em função de colaboração
dada ou serviços prestados à Instituição, ou ainda, por ter desen-
volvido ação que tenha projetado positivamente na sociedade o tra-
balho desenvolvido no IF Fluminense.

Art. 55. A concessão dos títulos de Professor Honoris Causa
e de Professor Emérito e da Medalha de Mérito Educacional depende
de proposta fundamentada apresentada ao Conselho Superior pelo
Reitor ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou, ainda, no
caso da Medalha de Mérito Educacional, por qualquer dos membros
do Conselho Superior

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 56. As normas relativas ao regime acadêmico e à co-

munidade acadêmica a que ficarão sujeitos alunos e servidores, serão
estabelecidas em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Su-
perior;

Art. 57. As normas relativas à Pesquisa e Inovação e Ex-
tensão, serão estabelecidas em regulamento próprio aprovado pelo
Conselho Superior;

Art. 58. Os edifícios, equipamentos e instalações do IF Flu-
minense são utilizados pelos diversos órgãos que compõem a Reitoria
e os Campi, exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não
podendo ser alienados ou utilizados por terceiros a não ser nos casos
e condições permitidos por lei.

Parágrafo único. A utilização prevista neste artigo não im-
plica em exclusividade de uso, devendo os bens mencionados, sempre
que necessário, servir a outros órgãos do IF Fluminense, ressalvadas
as medidas relacionadas com o controle patrimonial.

Art. 59. O IF Fluminense, conforme suas necessidades es-
pecíficas, poderá constituir órgãos colegiados de natureza normativa e
consultiva e comissões técnicas e/ou administrativas.

Art. 60. O Conselho Superior expedirá, sempre que neces-
sário Resoluções destinadas a complementar disposições deste Re-
gimento Geral.

Art. 61. As eleições para os membros do Conselho de cam-
pus deverão realizar-se no prazo máximo de três anos da entrada de
funcionamento do campus;

Art. 62. O regime didático-científico do IF Fluminense terá
regulamentação própria;

Art. 63. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deverá
ser implantado a partir de 2012;

Art. 64. A eventual possibilidade de atribuição de ordenação
de despesas para Diretor Geral de campus obedecerá o que dispuser a
legislação em vigor e os critérios estabelecidos pela Instituição

Art. 65. A alteração do presente Regimento exigirá quorum
qualificado de 2/3 (dois terços) dos integrantes do Conselho Superior,
mediante deliberação em seção convocada exclusivamente para tal
fim.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

PORTARIA No- 653, DE 25 DE JULHO DE 2011

O REITOR "PRO TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no item 8 do
Edital No- 39, de 05/09/2008, publicado no DOU de 08/09/2008,
resolve:

Prorrogar, por 01(um) ano, a contar de 28/07/2011, o prazo
de validade do Concurso Público destinado ao provimento de cargos
efetivos da carreira Técnico-Administrativa em Educação (Nível In-
termediário) do Quadro de Pessoal deste Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Piauí, a que se refere o Edital de
Homologação No- 18, de 27 de julho de 2010, publicado no DOU de
28 de julho de 2010.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO

DE PESSOAS

PORTARIA No- 521, DE 25 DE JULHO DE 2011

O Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas, no uso das
atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência n°
448, de 17/05/2011, resolve:

Homologar o resultado do Concurso Público de Provas e
Títulos para a classe de Professor da Carreira do Magistério Superior
desta Universidade, para exercício na cidade de Salvador e de Vitória
da Conquista, conforme Edital n° 06/2010, publicado no DOU de
23/12/2010.

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
Departamento: MEDICINA INTERNA E DE APOIO DIAG-

NÓSTICO
Área de Conhecimento: MED-B29 HEMATOLOGIA (MÓ-

DULO IV) (com ênfase em atenção primária à saúde)
Vagas: 1
Classe: AUXILIAR
Regime de Trabalho: 20 Horas
Processo: 23066.011858/11-11
1º MARCO AURELIO SALVINO DE ARAUJO
2º JULIANA DE ANDRADE SANTOS
3º ADRIANA BARRETTO DE MELLO
4º CARLA VALLADARES VIGNAL
Departamento: PEDIATRIA
Área de Conhecimento: MED-245 INTERNATO II EM PE-

DIATRIA, COM ÊNFASE EM NEONATOLOGIA (com ênfase em
atenção primária à saúde)

Vagas: 2
Classe: AUXILIAR
Regime de Trabalho: 20 Horas
Processo: 23066.012673/11-51
1º PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
2º ANA CECILIA TRAVASSOS SANTIAGO
3º TATIANA RIBEIRO MACIEL
4º ANA LUISA VILAS-BOAS
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS
Departamento: LETRAS VERNÁCULAS
Área de Conhecimento: LITERATURAS AFRICANAS DE

LÍNGUA PORTUGUESA
Vagas: 1
Classe: ADJUNTO
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.027947/11-99
1º JESIEL FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO

ANTÔNIO EDUARDO MOTA PORTELA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.177, DE 25 DE JULHO DE 2011

Altera a Instrução Normativa RFB nº
1.110, de 24 de dezembro de 2010, que
dispõe sobre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 273 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo
em vista o disposto no art. 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e no art. 16 da Lei nº
9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 7º, 8º e 9º da Instrução Normativa
RFB nº 1.110, de 24 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 2º ...................................................................................
….............................................................................................
II - as unidades gestoras de orçamento das autarquias e

fundações instituídas e mantidas pela administração pública da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dos órgãos
públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados
e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios; e

..................................................................................................
§ 3º Para fins do disposto no inciso II, considera-se unidade

gestora de orçamento aquela autorizada a executar parcela do or-
çamento da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios." (NR)

"Art. 3º Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
.................................................................................................
III - os órgãos públicos da administração direta da União,

observado o disposto no art. 10-A; e
IV - as autarquias e as fundações públicas federais instituídas

e mantidas pela administração pública federal, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem até dezembro de 2011.

§ 1º .........................................................................................
.................................................................................................
XVI - os representantes comerciais, corretores, leiloeiros,

despachantes e demais pessoas físicas que exerçam exclusivamente a
representação comercial autônoma sem relação de emprego, e que
desempenhem, em caráter não eventual por conta de uma ou mais
pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, nos
termos do art. 1º da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, quando
praticada por conta de terceiros.

.................................................................................................
§ 8º As pessoas jurídicas de que trata o inciso IV do caput

deverão apresentar a DCTF, mensalmente, em relação aos fatos ge-
radores que ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 2012." (NR)

"Art. 7º …...............................................................................
.................................................................................................
§ 8º No caso de autarquias e fundações instituídas e mantidas

pela administração pública federal que se constituam em unidades
gestoras de orçamento, as multas a que se refere este artigo serão
lançadas em nome da respectiva autarquia ou fundação." (NR)

"Art. 8º …...............................................................................
.................................................................................................
§ 4º No caso de autarquias e fundações instituídas e mantidas

pela administração pública federal que se constituam em unidades
gestoras de orçamento, a inscrição em DAU será efetuada em nome
da respectiva autarquia ou fundação." (NR)

"Art. 9º …...............................................................................
.................................................................................................
§ 3º A retificação de valores informados na DCTF, que

resulte em alteração do montante do débito já enviado à PGFN para
inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB
nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito
tributário.

......................................................................................." (NR)
Art. 2º A Instrução Normativa RFB nº 1.110, de 2010, passa

a vigorar acrescida do art. 10-A:
"Art. 10-A. No caso de órgãos públicos da administração

direta da União, as informações referentes aos tributos de que trata o
art. 6º, relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1º de
janeiro de 2012, deverão ser apresentadas nos mesmos prazos pre-
vistos para a entrega da DCTF, por meio de modelo específico a ser
disponibilizado pela RFB."

Art. 3º As alterações introduzidas por esta Instrução Nor-
mativa entram em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

Ministério da Fazenda
.

§1°. A proposição de alteração, bem como a convocação da
seção para os fins do disposto no caput será feita pelo(a) Reitor (a) ou
pela maioria simples dos membros do Conselho Superior, devendo ser
apresentada desde logo a redação atual do(s) dispositivo(s) cuja al-
teração (oes) se pretende, bem como a(s) nova(s) redação(oes) pro-
posta(s) para fins de análise e deliberações e eventual aprovação.

§2° . A votação poderá ser adiada mediante solicitação de
vista para análise por parte de Conselheiro para fins de melhor aná-
lise, podendo apresentar seu voto na mesma seção ou na próxima
seção.

§3°. O pedido de vista não proíbe que os demais Con-
selheiros que já se tinham habitados a votar, manifestem sua opinião,
que será considerada para fins de formação da manifestação definitiva
do órgão.

Art. 66. Este Regimento Geral entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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