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CONSELHO NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N o- 1.308, DE 27 DE MAIO DE 2009
O PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS, em sua 154ª Reunião Ordinária, realizada
no dia 27 de maio de 2009, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei N o- 8.213, de 24 de julho de 1991;
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento da metodologia para potencializar a acurácia do método para os cálculos do
FAP; e
Considerando o resultado dos estudos desenvolvidos pelo
Ministério da Previdência Social, por intermédio da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, desde a edição da Resolução
MPS/CNPS N o- 1.269, de 15 de fevereiro de 2006, que trata da
metodologia para a flexibilização das alíquotas de contribuição destinadas ao financiamento do benefício de aposentadoria especial e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, resolveu:
Art. 1º O anexo desta Resolução substitui o Anexo da Resolução MPS/CNPS N o- 1.269, de 2006, em todos os aspectos relativos ao cálculo do Fator Acidentário de Prevenção, excetuando-se
os aspectos relativos ao Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário
- NTEP.
Art. 2º As propostas referentes à taxa de rotatividade do
Anexo apresentadas na 154ª Reunião serão objeto de avaliação e
decisão na próxima reunião do CNPS.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL
Presidente do Conselho
ANEXO
O FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP
1 Introdução
A Lei N o- 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitou a
redução ou majoração da contribuição, recolhida pelas empresas, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A referida Lei, em seu art. 10, prescreve que as
alíquotas de 1%, 2% ou 3%, por empresa, poderão variar entre a
metade e o dobro, de acordo com a metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.
Trata-se, portanto, da instituição de um fator Fator Acidentário de Prevenção- FAP, que é um multiplicador sobre a alíquota de
1%, 2% ou 3% correspondente ao enquadramento da empresa segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
preponderante, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto N o- 3.048, de 6 de maio
de 1999. Esse multiplicador deve variar em um intervalo fechado
contínuo de 0,5 a 2,0.
O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de
trabalho e da saúde do trabalhador estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança no trabalho
para reduzir a acidentalidade.
Assim, o FAP, que será recalculado periodicamente, individualizará a alíquota de 1%, 2% ou 3% prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social-RPS, majorando ou reduzindo o
valor da alíquota conforme a quantidade, a gravidade e o custo das
ocorrências acidentárias em cada empresa. Portanto, com o FAP, as
empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em uma subclasse CNAE passarão a contribuir com um valor maior, enquanto as
empresas com menor acidentalidade terão uma redução no valor de
contribuição.
A Resolução MPS/CNPS N o- 1.269/2006 estabeleceu metodologia definindo parâmetros e critérios para a geração do FAP.
Estes parâmetros foram testados e os resultados sinalizaram para a
necessidade de aperfeiçoar a metodologia de modo a garantir justiça
na contribuição do empregador e equilíbrio atuarial. Desse estudo
resultou a nova metodologia abaixo descrita, que altera parâmetros e
critérios para o cálculo da freqüência, da gravidade, do custo e do
próprio FAP, em relação à metodologia anterior.
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2. Nova Metodologia para o FAP
2.1 Fontes dos dados
Para os cálculos dos índices de freqüência, de gravidade e de
custo, foram definidas as seguintes fontes de dados:
Registros da Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT
relativo a cada acidente ocorrido;
Registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas informatizados do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS concedidos a partir de abril de 2007 sob a nova
abordagem dos nexos técnicos aplicáveis pela perícia médica do
INSS, destacando-se aí o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP;
Dados populacionais empregatícios registrados no Cadastro
Nacional de Informações Social - CNIS, do Ministério da Previdência
Social - MPS, referentes ao período-base. As empresas empregadoras
informam ao CNIS, entre outros dados, os respectivos segmentos
econômicos aos quais pertencem segundo a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, número de empregados, massa salarial, afastamentos, alíquotas de 1%, 2% ou 3%, bem como valores
devidos ao Seguro Social.
A expectativa de sobrevida do segurado será obtida a partir
da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para toda a população
brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os
sexos, mais recente no Período-Base.
2.2. Definições
Foram adotadas as seguintes definições estruturantes:
Evento: ocorrência previdenciária, ou seja, cada um dos registros de benefício das espécies de natureza acidentária: B91 - Auxílio-Doença Acidentário, B92 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária, B93 - Pensão por Morte Acidentária e B94 - Auxílio-Acidente Acidentário e as Comunicações de Acidente de Trabalho CAT.
Período-Base - PB: período de tempo em meses ou anos que
define o universo de benefícios e vínculos extraídos dos sistemas
informatizados de benefícios do INSS e do CNIS que será considerado para o cálculo do FAP.
Freqüência: índice baseado no número de registros, diretos e
indiretos, de acidentes e doenças do trabalho em determinado tempo.
Inclui toda a acidentalidade registrada mediante CAT e os benefícios
acidentários estabelecidos a partir de nexos técnicos, inclusive o
NTEP, que não tem CAT associada.
Gravidade: índice baseado na intensidade de cada ocorrência
acidentária estabelecida a partir da multiplicação do número de ocorrências de cada espécie de benefício acidentário por um valor fixo
representado os diferentes níveis de gravidade: 0,50 para morte; 0,30
para invalidez; 0,1 para afastamento temporário e 0,1 para auxílioacidente.
Custo: dimensão monetária do acidente que expressa os gastos da Previdência Social com pagamento de benefícios de natureza
acidentária e sua relação com as contribuições das empresas.
Massa Salarial - MS, anual: soma, em reais, dos valores
salariais, incluindo 13º salário, informados pela empresa junto ao
CNIS.
Vínculo Empregatício: é identificado por um Número de
Identificação do Trabalhador - NIT, um número no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica - CNPJ e uma data de admissão.
Vínculos Empregatícios - média anual: é a soma do número
de vínculos mensal em cada empresa com registro junto ao CNIS
informados pela empresa, via SEFIP/GFIP dividido pelo número de
meses do período.
Data Início do Benefício - DIB: é a data (dia/mês/ano) a
partir da qual se inicia o direito ao benefício;
Data Cessação do Benefício - DCB: é a data (dia/mês/ano),
a partir da qual se encerra o direito ao recebimento do benefício.
Idade: é a idade do segurado, expressa em anos, na data do
início do benefício.
Salário-de-Benefício: valor que serve de base aos percentuais
que calcularão a renda mensal dos benefícios (Mensalidade Reajustada - MR).
CNAE 2.0: é a classificação das áreas econômicas aprovada
e divulgada pela Comissão Nacional de Classificações - CONCLA,
vigente a partir de janeiro de 2007: a versão 2.0 da CNAE tem 21
seções, 87 divisões, 285 grupos, 673 classes e 1.301 subclasses.
CNAE-Subclasse preponderante da empresa: é a menor subdivisão componente da CNAE 2.0 declarada pela empresa como sendo a que agrega o maior número de vínculos.
2.3. Geração de Índices de Freqüência, Gravidade e Custo
A matriz para os cálculos da freqüência, gravidade e custo, e
para o cálculo do FAP será composta pelos registros de toda CAT e
pelos registros dos benefícios de natureza acidentária.
Os benefícios de natureza acidentária serão contabilizados no
CNPJ ao qual o trabalhador estava vinculado no momento do acidente, ou ao qual o agravo esteja diretamente relacionado.
A geração do Índice de Freqüência, do Índice de Gravidade
e do Índice de Custo para cada uma das empresas se faz do seguinte
modo:
2.3.1 Índice de Freqüência
Indica a incidência da acidentalidade em cada empresa. Para
esse índice são computadas as ocorrências acidentárias registradas por
meio de CAT e os benefícios das espécies B91 e B93 sem registro de
CAT, ou seja, aqueles que foram estabelecidos por nexos técnicos,
inclusive por NTEP. Podem ocorrer casos de concessão de B92 e B94
sem a precedência de um B91 e sem a existência de CAT e nestes
casos serão contabilizados como registros de acidentes ou doenças do
trabalho.
O cálculo do índice de freqüência é obtido da seguinte maneira:
Índice de freqüência = número de acidentes registrados em
cada empresa, mais os benefícios que entraram sem CAT vinculada,
por nexo técnico/número médio de vínculos x 1.000 (mil).
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2.3.2 Índice de gravidade
Indica a gravidade das ocorrências acidentárias em cada empresa. Para esse índice são computados todos os casos de afastamento
acidentário por mais de 15 dias, os casos de invalidez e morte acidentárias, de auxílio-doença acidentário e de auxílio-acidente. É atribuído peso diferente para cada tipo de afastamento em função da
gravidade da ocorrência. Para morte o peso atribuído é de 0,50, para
invalidez é 0,30, para auxílio-doença o peso é de 0,10 e para auxílioacidente o peso é 0,10.
O cálculo do índice de gravidade é obtido da seguinte maneira:
Índice de gravidade = (número de benefícios auxílio doença
por acidente (B91) x 0,1 + número de benefícios por invalidez (B92)
x 0,3 + número de benefícios por morte (B93) x 0,5 + o número de
benefícios auxílio-acidente (B94) x 0,1)/número médio de vínculos x
1.000 (mil).
2.3.3 Índice de custo
Representa o custo dos benefícios por afastamento cobertos
pela Previdência. Para esse índice são computados os valores pagos
pela Previdência em rendas mensais de benefícios. No caso do auxílio-doença (B91), o custo é calculado pelo tempo de afastamento,
em meses e fração de mês, do trabalhador. Nos casos de invalidez,
parcial ou total, e morte, os custos são calculados fazendo uma
projeção da expectativa de sobrevida a partir da tábua completa de
mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos.
O cálculo do índice de custo é obtido da seguinte maneira:
Índice de custo = valor total de benefícios/valor total de
remuneração paga pelo estabelecimento aos segurados x 1.000
(mil).
2.4 Geração do Fator Acidentário de Prevenção- FAP por
Empresa
Após o cálculo dos índices de freqüência, de gravidade e de
custo, são atribuídos os percentis de ordem para as empresas por setor
(Subclasse da CNAE) para cada um desses índices.
Desse modo, a empresa com menor índice de freqüência de
acidentes e doenças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o
menor percentual e o estabelecimento com maior freqüência acidentária recebe 100%. O percentil é calculado com os dados ordenados de forma ascendente.
O percentil de ordem para cada um desses índices para as
empresas dessa Subclasse é dado pela fórmula abaixo:
Percentil = 100x(Nordem - 1)/(n - 1)
Onde: n = número de estabelecimentos na Subclasse;
Nordem=posição do índice no ordenamento da empresa na
Subclasse.
A partir dos percentis de ordem é criado um índice composto, atribuindo ponderações aos percentis de ordem de cada índice.
O critério das ponderações para a criação do índice composto pretende dar o peso maior para a gravidade (0,50), de modo que os
eventos morte e invalidez tenham maior influência no índice composto. A freqüência recebe o segundo maior peso (0,35) garantindo
que a freqüência da acidentalidade também seja relevante para a
definição do índice composto. Por último, o menor peso (0,15) é
atribuído ao custo. Desse modo, o custo que a acidentalidade representa faz parte do índice composto, mas sem se sobrepor à freqüência e à gravidade. Entende-se que o elemento mais importante,
preservado o equilíbrio atuarial, é dar peso ao custo social da acidentalidade. Assim, a morte ou a invalidez de um trabalhador que
recebe um benefício menor não pesará muito menos que a morte ou
a invalidez de um trabalhador que recebe um salário de benefício
maior.
O índice composto calculado para cada empresa é multiplicado por 0,02 para a distribuição dos estabelecimentos dentro de
um determinado CNAE-Subclasse variar de 0 a 2. Os valores inferiores a 0,5 receberão o valor de 0,5 que é o menor fator acidentário.
Então, a fórmula para o cálculo do índice composto (IC) é a
seguinte:
IC = (0,50 x percentil de gravidade + 0,35 x percentil de
freqüência + 0,15 x percentil de custo) x 0,02
Exemplo:
Desse modo, uma empresa que apresentar percentil de gravidade de 30, percentil de freqüência 80 e percentil de custo 44,
dentro do respectivo CNAE-Subclasse, terá o índice composto calculado do seguinte modo:
IC = (0,50 x 30 + 0,35 x 80 + 0,15 x 44) x 0,02 = 0,9920
O resultado obtido é o valor do FAP atribuído a essa empresa. Supondo que essa CNAE-Subclasse apresente alíquota de contribuição de 2%, esta empresa teria a alíquota individualizada multiplicando-se o FAP pelo valor da alíquota, 2% x 0,9920, resultando
uma alíquota de 1,984%.
Caso a empresa apresente casos de morte ou invalidez permanente, seu valor FAP não pode ser inferior a um, para que a
alíquota da empresa não seja inferior à alíquota de contribuição da
sua área econômica, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, salvo, a hipótese de a empresa comprovar, de acordo
com regras estabelecidas pelo INSS, investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicados dos trabalhadores e
dos empregadores.
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2.5 Periodicidade e divulgação dos resultados
Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de
dois anos imediatamente anteriores ao ano de processamento. Excepcionalmente, o primeiro processamento do FAP utilizará os dados
de abril de 2007 a dezembro de 2008.
Para as empresas constituídas após janeiro de 2007, o FAP
será calculado no ano seguinte ao que completar dois anos de constituição.
Excepcionalmente, no primeiro ano de aplicação do FAP, nos
casos, exclusivamente, de aumento das alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 do RPS, estas serão majoradas, observado o
mínimo equivalente à alíquota de contribuição da sua área econômica,
em, apenas, 75% da parte do índice apurado que exceder a um, e
desta forma consistirá num multiplicador variável num intervalo contínuo de um inteiro a um inteiro e setenta e cinco décimos (1,75) e
será aplicado com quatro casas decimais, considerado o critério de
arredondamento, a ser aplicado à respectiva alíquota.

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA
PORTARIA N o- 2.933, DE 4 DE JUNHO DE 2009
A DIRETORA DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 74, ambos da
Lei Complementar N o- 109, de 29 de maio de 2001 e inciso IV, do art.
12 do Anexo I ao Decreto N o- 6.417, de 31 de março de 2008,
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo MPS N o44000.002246/04-23, sob o comando N o- 332865582/2008 e juntadas
N o- 333350561/2009 e N o- 334891689/2009, resolve:
Art. 1º Aprovar o Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao
Plano de Benefícios PRECAVER - CNPB N o- 2004.0027-11, celebrado entre a Quanta Previdência Unicred e a Cooperativa de Crédito
dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde e Contabilistas Sul
Catarinenses - Unicred Sul Catarinense, em decorrência da incorporação da Unicred Amurel pela Unicred Criciúma.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N o- 2.935, DE 4 DE JUNHO DE 2009
A DIRETORA DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13 e o inciso I do art. 33, combinado
com o art. 74, todos da Lei Complementar N o- 109, de 29 de maio de
2001, e inciso I e IV, do art. 12 do Anexo I ao Decreto n° 6.417, de
31 de março de 2008, e tendo em vista a Resolução CGPC N o- 14 de
1º de outubro de 2004, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo MPAS N o- 302235/79, às fls. sob o comando n°
334228757 e juntada N o- 335106673, resolve:
Art. 1º Autorizar a aplicação do Regulamento do Plano de
Benefícios Santa Maria II, administrado pelo HSBC Fundo de Pensão.
Art. 2º Inscrever no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios - CNPB o plano referido no art. 1º sob o N o- 2009.001011.
Art. 3º Aprovar o Convênio de Adesão celebrado entre o
HSBC Fundo de Pensão e a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A,
na condição de patrocinadora do Plano de Benefícios Santa Maria II,
não se aplicando esta aprovação ao item 1 do mencionado Convênio,
haja vista o dispositivo encontrar-se em desacordo com o inciso II do
artigo 3º da Resolução CGPC N o- 08, de 19 de fevereiro de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA ESTER VERAS

Ministério da Saúde
.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 1.184, DE 4 DE JUNHO DE 2009
Homologa os Termos de Compromisso de
Gestão - TCG e publica os Termos de Limites Financeiros Globais - TLFG de um
Município do Estado do Espírito Santo, três
Municípios do Estado de Goiás, doze Municípios do Estado da Paraíba, dois Municípios do Estado do Rio de Janeiro e seis
Municípios do Estado de Santa Catarina,
homologados pela Comissão Intergestores
Tripartite - CIT.

MARIA ESTER VERAS
o-

PORTARIA N 2.934, DE 4 DE JUNHO DE 2009
A DIRETORA DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13 combinado com o art. 74, ambos da
Lei Complementar N o- 109, de 29 de maio de 2001 e inciso IV, do art.
12 do Anexo I ao Decreto N o- 6.417, de 31 de março de 2008,
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo MPAS
N o- 44.000.004784/95-46, sob comando N o- 333509510 e juntada N o334984181, resolve:
Art. 1º Aprovar o Convênio de Adesão celebrado entre a
BOTICÁRIO PREV - Sociedade de Previdência Privada e o Instituto
O Boticário, na condição de patrocinador do Plano de Benefícios
Boticário Prev, CNPB N o- 1995.0036-38.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA ESTER VERAS

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas
atribuições, e
Considerando o preconizado nas Portarias N o- 399/GM, de 22
de fevereiro de 2006, N o- 699/GM, de 30 de março de 2006, N o204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e N o- 372/GM, de 16 de fevereiro
de 2007;
Considerando a Resolução CIB-ES N o- 872, de 22 de abril de
2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Espírito Santo;
Considerando a Resolução CIB-GO N o- 40, de 18 de maio de
2009; da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás;
Considerando a Resolução CIB-PB N o- 569, de 7 de abril de
2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Paraíba;
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Considerando as Deliberações CIB-RJ nºs 568, de 13 de
novembro de 2008, e 635, de 12 de março de 2009, da Comissão
Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro;
Considerando as Deliberações CIB-SC nºs 13 a 18, de 24 de
abril de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa
Catarina; e
Considerando a decisão da Comissão Intergestores Tripartite
em reunião realizada em 28 de maio de 2009, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de
um Município do Estado do Espírito Santo, três Municípios do Estado
de Goiás, doze Municípios do Estado da Paraíba, dois Municípios do
Estado do Rio de Janeiro e seis Municípios do Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos, os Termos de Limites Financeiros Globais do Estado e dos Municípios referidos no
artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências
regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e
Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do
Ministério da Saúde e portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, anexos, poderão ser alterados em conformidade com
as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das
comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar
os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de
Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para
Procedimentos de Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde
Bucal;
VI - 10.302.1444.20AC - Incentivo Financeiro a Estados,
Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados,
Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância
Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados,
Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 01 MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA
IBGE

Município

320010 Afonso
Cláudio

Orig
do Recurso
FED
EST
MUN

Afonso
Cláudio Total
Total Geral

Comp. Fixo Comp. Variável

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Pop. Referen-ciada

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
Comp bási- Comp.
Comp. Es- Comp. Ex- Vig. Epi- Vigilância
co
básico re- tra-tégico cep-cional dem. e Am- Sanitária
passado
biental
ao FES
2.094.986,58 126.169,32
0,00
0,00
0,00 100.892,26 12.181,56

540.752,04

712.522,00

1.396.795,16

Outros re- Tot PPI As- Rec transf Rec retidos p/ Rec aloc
cursos, ajussistência
ao FES FNS p/ pgto di- em outras
tes e incentireto a prest
UF
vos
90.094,07 608.097,35 2.094.986,58
0,00
0,00
0,00

0,00
558.602,00
1.099.354,04

0,00
60.912,00
773.434,00

0,00
63.759,18
1.460.554,34

0,00
0,00
90.094,07

0,00
0,00
0,00
63.759,18
608.097,35 2.158.745,76

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
63.759,18
2.158.745,76

46.159,50
46.159,50
218.488,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
100.892,26

1.099.354,04

773.434,00

1.460.554,34

90.094,07

608.097,35 2.158.745,76

0,00

0,00

0,00

2.158.745,76

218.488,32

0,00

0,00

0,00

100.892,26

RESUMO DOS TLFG POR ORIGEM DE RECURSO

Pop. própria

FEDERAL

3.587.503,76

ESTADUAL

46.159,50

Total MAC
alocado no
FMS

MUNICIPAL

729.432,68

Bloco de
Gestão

TOTAL

0,00

3.587.503,76

0,00
0,00
12.181,56

0,00
0,00
0,00

46.159,50
729.432,68
4.363.095,94

12.181,56

0,00

4.363.095,94

TOTAL

Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: abril de 2009 para o Bloco MAC Assistência; março de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: janeiro de 2008.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: janeiro de 2008.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria N o- 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.

4.363.095,94
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Nº 127, terça-feira, 7 de julho de 2009
PORTARIA Nº 110, DE 1 o- DE JULHO DE 2009
O Diretor, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto nos artigos 21, Inciso XVI, e 220, parágrafo 3º, Inciso I, da
Constituição Federal e artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
com base na Portaria SNJ nº 08, de 06 de julho de 2006, publicada no
DOU de 07 de julho de 2006, aprovando o Manual da Nova Classificação Indicativa, na Portaria MJ nº 1.100, de 14 de julho de 2006,
publicada no DOU de 20 de julho de 2006 e na Portaria nº 1.220 de
11 de Julho de 2007, publicada no DOU de 13 de julho de 2007,
resolve:
Processo nº: 08017.006002/2009-81
RPG: "LIVRO DO CLÃ: TOREADOR"
Requerente: Devir Livraria Ltda.
Classificação Pretendida: Livre
Contém: Assassinato e Crueldade.
Classificar o jogo de RPG, "LIVRO DO CLÃ: TOREADOR", pelo livro enviado, como "Não recomendada para menores de
18 (dezoito) anos".
Esta classificação se refere apenas ao texto do livro.
As conseqüências adversas motivadas pela prática dos jogos
de RPG são de responsabilidade exclusiva de seus autores e editores.
DAVI ULISSES BRASIL SIMÕES PIRES
DESPACHO DO DIRETOR
Em 2 de julho de 2009
O Diretor, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto nos artigos 21, Inciso XVI, e 220, parágrafo 3º, Inciso I, da
Constituição Federal e artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
com base na Portaria SNJ nº 08, de 06 de julho de 2006, publicada no
DOU de 07 de julho de 2006, aprovando o Manual da Nova Classificação Indicativa, na Portaria MJ nº 1.100, de 14 de julho de 2006,
publicada no DOU de 20 de julho de 2006 e na Portaria nº 1.220 de
11 de Julho de 2007, publicada no DOU de 13 de julho de 2007,
resolve:
Processo MJ nº 08017.000417/2004-37
Filme: "ALGUÉM COMO VOCÊ"
Requerente: Rede Globo
Classificação Pretendida: Não recomendada para menores de
10 (dez) anos
Tema: Relacionamento Amoroso
Contém: Consumo de Drogas Lícitas.
Indeferir o pedido de reclassificação, por adequação, do filme, classificado como "Não recomendada para menores de 12 (doze)
anos", mantendo sua classificação.
Processo MJ nº 08017.001346/2009-02
Filme: "GLAURA"
Requerente: Sociedade Amigos da Cinemateca / Programadora Brasil.
Classificação Pretendida: Não recomendada para menores de
12 (doze) anos.
Tema: Cotidiano.
Contém: Consumo de Drogas Lícitas, Linguagem Chula e
Nudez.
Deferir o pedido de reconsideração de classificação do filme
para "Não recomendada para menores de 12 (doze) anos".
Processo MJ nº 08017.001410/2009-47
Filme: "PRETINHO BABYLON"
Requerente: Sociedade Amigos da Cinemateca / Programadora Brasil.
Classificação Pretendida: Não recomendada para menores de
14 (quatorze) anos.
Tema: Divulgação Musical.
Contém: Linguagem Chula e Consumo de Drogas.
Deferir o pedido de reconsideração de classificação do filme
para "Não recomendada para menores de 14 (quatorze) anos".
Processo MJ nº 08017.001481/2009-40
Filme: "JULIE E JULIA"
Requerente: Columbia Tristar Buena Vista Films Of Brasil
Ltda. (p.p. Tiquinho Comércio de Brinquedos & Serviços Ltda.).
Classificação Pretendida: Não recomendada para menores de
12 (doze) anos.
Tema: Receita.
Contém: Consumo de Droga Lícita e Linguagem de Conteúdo Sexual.
Deferir o pedido de reconsideração de classificação do filme
para "Não recomendada para menores de 12 (doze) anos".
DAVI ULISSES BRASIL SIMÕES PIRES

.

Ministério da Previdência Social
CONSELHO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DECISÃO DE 29 DE JUNHO DE 2009

O Presidente do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, com base no disposto no art. 4º, do Decreto N o- 4.678, de
24 de abril de 2003,
combinado com o art. 2º, inciso II, do Anexo à
de 10 de agosto de 2005, e com o § 1º do art.
Portaria/MPS/N o- 1.382,
o17 do Decreto N 4.942, de 30 de dezembro de 2003, determina a
publicação do resultado do julgamento da 118ª Reunião Ordinária,
realizada em 29 de junho de 2009.
1) Conselheiro-Relator:
Luiz Gonzaga Marinho Brandão
Processo N o- 44000.002712/2005-51
Inquérito Administrativo instituído pela Portaria N o- 273, de
10.11.05
Decisão: Portaria de Notificação N o- 1.421, de 15.08.07
Entidade: CABEC - Caixa de Previdência Privada do Banco
do Estado do Ceará

Recorrentes: José Edmar Lima Melo, Tito Tavares Holanda
Cavalcanti, Maria Layze Lima de Menezes, Antônio Gilmar da Costa
e Silva e Raimundo de Jesus Lemos da Silva
Decisão: Sobrestado o julgamento devido o pedido de vista
do Conselheiro José Ricardo Sasseron.
2) Conselheiro-Relator: José Ricardo Sasseron
Processo N o- 44000.001566/2005-47
Auto de Infração N o- 10/05-79
Decisão-Notificação N o- 07/06-45
Entidade: REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e
Assistência Social
Recorrentes: Ronaldo Marchese Schmidt, Carlos Eduardo da
Silva Bessa, Fernando Sogdu Martins, Miranildo Cabral da Silva,
Cláudio Aldoniro Wildner Leal e Paulo Sérgio Pimentel
Decisão: Sobrestado o julgamento devido o pedido de vista
do Conselheiro Reginaldo José Camilo.
3) Conselheiro-Relator: Paulo César dos Santos
Processo N o- 44000.002268/2006-55
Auto de Infração N o- 10/06-50
Decisão-Notificação N o- 31/07-19
Entidade: POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos
Correios e Telégrafos
Recorrentes: José de Sousa Teixeira e Heitor Alexandre Pereira Reis
Decisão: Sobrestado o julgamento devido o pedido de vista
do Conselheiro Reginaldo José Camilo.
4) Conselheiro-Relator: Luiz Gonzaga Marinho Brandão
Processo N o- 44000.002269/2006-08
Auto de Infração N o- 11/06-12
Decisão-Notificação N o- 18/07-42
Entidade: POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos
Correios e Telégrafos
Recorrentes: José de Sousa Teixeira, Hélio Afonso Pereira,
Adilson Florêncio da Costa, José Carlos Rodrigues Sousa e Carmen
Lúcia Rosa de La Plata.
Decisão: Sobrestado o julgamento tendo em vista a perda do
quorum.
5) Conselheiro-Relator: Paulo César dos Santos
Processo N o- 44000.002267/2006-19
Auto de Infração N o- 09/06-71
Decisão-Notificação N o- 38/08-31
Entidade/Interessado: POSTALIS - Instituto de Seguridade
Social dos Correios e Telégrafos
Recorrente: Secretaria de Previdência Complementar
Decisão: Sobrestado o julgamento do recurso tendo em vista
a perda do quorum.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL

CONSELHO NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N o- 1.309, DE 24 DE JUNHO DE 2009
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V
do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução N o- 1.212,
de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em sua 155ª
Reunião Ordinária, realizada em 24 de junho de 2009, resolveu:
Art. 1º O Anexo da Resolução MPS/CNPS N o- 1.308, de 27
de maio de 2009, passa a vigorar acrescido dos itens anexos a esta
Resolução, incluindo a taxa de rotatividade na metodologia para o
cálculo do Fator Acidentário de Prevenção.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL
ANEXO
O FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP
....................................................................................................
3. Taxa de rotatividade para a aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção - FAP
3.1. Após a obtenção do índice do FAP, conforme metodologia definida no Anexo da Resolução MPS/CNPS N o- 1.308, de 27
de maio de 2009, não será concedida a bonificação para as empresas
cuja taxa média de rotatividade for superior a setenta e cinco por
cento.
3.2. Para cumprir o estabelecido no item 3.1, a taxa média de
rotatividade será definida e calculada da seguinte maneira:
Definição
3.3. A taxa média de rotatividade do CNPJ consiste na média
aritmética resultante das taxas de rotatividade verificadas anualmente
na empresa, considerando o período total de dois anos, sendo que a
taxa de rotatividade anual é a razão entre o número de admissões ou
de rescisões (considerando-se sempre o menor), sobre o número de
vínculos na empresa no início de cada ano de apuração, excluídas as
admissões que representarem apenas crescimento e as rescisões que
representarem diminuição do número de trabalhadores do respectivo
CNPJ.
Justificativa
3.4. A taxa média de rotatividade faz parte do modelo do
FAP para evitar que as empresas que mantém por mais tempo os seus
trabalhadores sejam prejudicadas por assumirem toda a acidentalidade.
Fórmulas para o cálculo
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3.5. O cálculo da taxa de rotatividade para cada ano é obtido
da seguinte maneira:
Taxa de rotatividade anual = mínimo (número de rescisões
ocorridas no ano ou número de admissões ocorridas no ano)/número
de vínculos no início do ano x 100 (cem)
3.6. Em seguida, calcula-se a taxa média de rotatividade da
seguinte maneira:
Taxa média de rotatividade = média das taxas de rotatividade
anuais dos últimos dois anos
Aplicação da taxa média de rotatividade
3.7. As empresas que apresentam taxa média de rotatividade
acima de setenta e cinco por cento não poderão receber redução de
alíquota do FAP, salvo se comprovarem que tenham sido observadas
as normas de Saúde e Segurança do Trabalho em caso de demissões
voluntárias ou término de obra.

CONSELHO DE RECURSOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROVIMENTO/CRPS/GP/N o- 120, DE 6 DE JULHO DE 2009
Redistribui processos administrativos de
benefícios no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 11, incisos I e XVII do Regimento Interno do
CRPS, aprovado pela Portaria MPS/GM N o- 323, de 27 de agosto de
2007;
Considerando que, em razão do Plano de Ações Prioritárias
implementado pelo INSS, milhares de processos de benefícios estão
sendo recebidos pelas Juntas de Recursos instaladas nas cidades de
São Paulo, Bahia e Paraná;
Considerando a necessidade de adequar o quantitativo de
processos em tramitação no âmbito das Juntas de Recursos;
Considerando os entendimentos mantidos com os Presidentes
dos Órgãos Julgadores envolvidos, resolve:
Art. 1º - Redistribuir 3.000 (três mil) processos de benefícios
existentes na 4ª Junta de Recursos da Bahia, instalada na cidade de
Salvador, na forma abaixo especificada,
a)- 500 (quinhentos) processos para a 25ª JR/SE, instalada
em Aracaju;
b)- 500 (quinhentos) processos para a 21ª JR/PB, instalada
em João Pessoa;
c)- 1.000 (mil) processos para a 27ª JR/RN, instalada em
Natal;
d)- 1.000 (mil) processos para a 26ª JR/AL, instalada em
Maceió.
Art. 2º - Redistribuir 4.500(quatro mil e quinhentos) processos de benefícios existentes na 13ª Junta de Recursos de São
Paulo, instalada na cidade de São Paulo, na forma abaixo especificada,
a) 3.000 (três mil) processos para a 9ª JR/MG, instalada em
Juiz de Fora;
b) 1.500 (mil e quinhentos) processos para a 1ª JR/AM,
instalada em Manaus.
Art. 3º - Redistribuir 4.500 (quatro mil e quinhentos) processos de benefícios existentes na 14ª Junta de Recursos de São
Paulo, instalada na cidade de São Paulo, na forma abaixo especificada,
a)-1.500 (mil e quinhentos) processos para a 20ª JR/PI, instalada em Teresina;
b)-1.500 (mil e quinhentos) processos para a 28ª JR/PA,
instalada em Belém,
c)-500 (quinhentos) processos para a 8ª JR/MG, instalada em
Belo Horizonte,
d)-500 (quinhentos) processos para a 6ª JR/GO, instalada em
Goiás,
e)-500 (quinhentos) processos para a 22ª JR/MS, instalada
em Campo Grande.
Art. 4º - Redistribuir 3.000 (três mil) processos de benefícios
existentes na 16ª Junta de Recursos do Paraná, instalada na cidade de
Curitiba, na forma abaixo especificada,
a)-1.500 (mil e quinhentos) processos para a 17ª JR/SC,
instalada em Florianópolis;
b)-1.000 (mil) processos para a 24ª JR/ES, instalada em
Vitória,
c)-500 (quinhentos) processos para a 23ª JR/MT, instalada
em Cuiabá.
Art. 5º - Os processos remanejados devem ser escolhidos,
preferencialmente, dentre aqueles que não tratem de aposentadoria
especial.
Art. 6º - As Juntas de Recursos, após o julgamento, devolverão os processos diretamente às unidades de origem, por meio
do Serviço de Protocolo do INSS, nos termos do art. 72 da Portaria/MPS/GM/ N o- 323, de 27 de agosto de 2007.
Art. 7º - O Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos do
CRPS, os Presidentes e Chefes de Secretarias das respectivas Juntas
de Recursos adotarão as providências necessárias à efetivação destas
medidas.
Art. 8º - Os pedidos formulados pelas partes e os processos
que retornarem de diligência serão examinados pelo Órgão Julgador
que proferiu a decisão.
Art. 9º - A Coordenação de Gestão Técnica do CRPS acompanhará as providências recomendadas neste Provimento.
Art. 10º - Este Provimento entra em vigor na data de sua
publicação.
SALVADOR MARCIANO PINTO

