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pecialmente constituído, que tenha como únicos cotistas, direta ou
indiretamente, sociedades seguradoras e entidades abertas de pre-
vidência complementar, destinado a recepcionar exclusivamente re-
cursos originados de provisões matemáticas, provisões técnicas de
excedentes financeiros e provisões de oscilação financeira corres-
pondentes à cobertura por sobrevivência de planos de previdência
complementar aberta e de seguro de vida.

Art. 2o A sociedade seguradora deverá aplicar a totalidade
dos recursos da provisão matemática de benefícios a conceder dos
planos de que trata esta Circular em quotas de FIEs.

§ 1o A provisão matemática de benefícios a conceder terá seu
saldo calculado, diariamente, com base no valor das quotas dos
FIEs.

§ 2o Fica vedada a aplicação de recursos em quotas de FIEs
cujo regulamento preveja a cobrança de taxa de performance ou de
desempenho.

§ 3o Poderão ser utilizados os mesmos FIEs para acolher
recursos de planos de seguro de vida de que trata esta Circular e de
planos de previdência complementar aberta.

Art. 3o É facultativa a reversão de resultados financeiros
durante o período de pagamento do capital segurado sob forma de
renda, observada as normas que regulamentam o cálculo e a reversão
de resultados financeiros, excedentes ou déficits.

§ 1o Quando contratada a reversão de resultados financeiros,
a totalidade dos recursos da provisão matemática de benefícios con-
cedidos e da respectiva provisão técnica de excedentes financeiros
será aplicada exclusivamente em quotas de um único FIE instituído
para acolher tais recursos, podendo ser utilizado um dos fundos do
período de diferimento.

§ 2o A sociedade seguradora deverá informar, por escrito, ao
Departamento Técnico Atuarial - DETEC da SUSEP e a cada as-
sistido, individualmente, a denominação e o CNPJ do FIE, no qual
estarão aplicados os recursos da provisão matemática de benefícios
concedidos e da respectiva provisão técnica de excedentes financeiros
e o número do processo administrativo SUSEP referente ao plano.

§ 3o A informação de que trata o § 2o deste artigo deverá ser
fornecida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de início de
operacionalização ou utilização do respectivo fundo.

Art. 4o Considera-se vesting o conjunto de cláusulas cons-
tantes do contrato entre a sociedade seguradora e o estipulante-ins-
tituidor, a que o segurado, tendo expresso e prévio conhecimento, está
obrigado a cumprir para que lhe possam ser oferecidos e postos a sua
disposição os recursos das provisões decorrentes dos prêmios pagos
pelo estipulante-instituidor.

Art. 5o Deverá ser observada regulamentação específica da
SUSEP, quanto ao limite percentual de encargo de saída.

Art. 6o Na estruturação dos planos de que trata esta Circular,
durante o período de pagamento do capital segurado sob forma de
renda, a contratação de taxa de juros deverá respeitar o limite de 6%
(seis por cento) ao ano ou seu equivalente efetivo mensal.

Art. 7o Os intervalos e/ou períodos de que tratam os artigos
9o e 15 do anexo desta Circular, quando alterados por norma da
SUSEP, entrarão automaticamente em vigor para todos os planos da
espécie, inclusive para os já contratados.

Art. 8o A SUSEP somente receberá e examinará pedidos de
aprovação de planos, após cumprido o disposto nos títulos VII e VIII
do anexo desta Circular.

Parágrafo único. A sociedade seguradora deverá apresentar,
no momento da submissão para análise e aprovação, a data prevista
para início de comercialização do plano.

Art. 9o Fica facultado às sociedades seguradoras, observadas
as disposições desta Circular e da regulamentação específica apli-
cável, converterem em planos que prevejam aplicação dos recursos
em quotas de FIE, representado por fundo de investimento em quotas
de fundos de investimentos especialmente constituídos, os planos
aprovados cujas provisões tenham seus valores aplicados em quotas
de FIE, representado por fundo de investimento especialmente cons-
tituído.

§ 1o A faculdade de que trata o caput deste artigo fica
condicionada à manutenção do CNPJ do respectivo FIE, à preser-
vação do perfil de investimento do plano e a ausência de quaisquer
ônus para os segurados, particularmente no que se refere à majoração
da taxa de administração.

§ 2o Para o exercício da faculdade de que trata este artigo, as
sociedades seguradoras terão o prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias, contado a partir da data de início de vigência desta Circular,
para:

I - encaminhar correspondência ao DETEC, informando o
número do processo referente ao plano e a denominação do FIE,
acompanhada de:

a)exemplar do novo regulamento do FIE;
b)aditivo ao regulamento do plano de seguro, aprovado com

as modificações indispensáveis às novas condições de aplicação dos
recursos da respectiva provisão matemática de benefícios a conceder;
e

c)cópia da comunicação, por escrito, da transformação do
fundo de investimento, à Comissão de Valores Mobiliários.

II - comunicar, às partes interessadas, as retificações pro-
cedidas no regulamento do plano de seguro aprovado, apresentando
as necessárias justificativas e firmando o compromisso de manu-
tenção integral dos direitos e obrigações anteriormente contratados;
e

III - disponibilizar, aos interessados, exemplar do novo re-
gulamento do FIE.

Art. 10. Exclusivamente para a conversão a que se refere o
artigo 9o desta Circular, as necessárias alterações no regulamento do
plano independerão de prévia aprovação da SUSEP.

Art. 11. A denominação dos planos de que trata esta Circular
deverá conter a sigla VGBL.

Art. 12. Aos casos não previstos nesta Circular aplicam-se as
disposições legais e regulamentares em vigor.

Art. 13. Esta Circular entra em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogada a Circular SUSEP No 212, de 3 de de-
zembro de 2002.

Obs.: O anexo desta Circular encontra-se à disposição dos
interessados no site www.susep.gov.br ou no Centro de Documen-
tação (CEDOC), localizado na rua Buenos Aires, 256 - térreo -
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

RENÊ GARCIA JÚNIOR

<!ID705046-0> CIRCULAR No 294, DE 25 DE MAIO DE 2005

Altera e consolida regras e critérios com-
plementares de funcionamento e de ope-
ração da cobertura por sobrevivência, ofe-
recida em planos de previdência comple-
mentar aberta que, estruturados na moda-
lidade de contribuição variável, prevejam a
remuneração dos recursos da provisão ma-
temática de benefícios a conceder, baseada
na rentabilidade de carteira de investimen-
tos de fundos de investimento especialmen-
te constituídos e/ou fundos de investimento
em quotas de fundos de investimento es-
pecialmente constituídos.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 11, inciso II, da Instrução SUSEP no 28, de 12 de junho de
2001, tendo em vista o disposto nos arts. 5o, 6o, 7o, 9o, 10 e 73 da Lei
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, e tendo em vista o que
consta do Processo SUSEP no 15414.001476/2004-13, resolve:

Art. 1o Alterar e consolidar regras e critérios complementares
de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência ofe-
recida em planos de previdência complementar aberta que, estru-
turados na modalidade de contribuição variável, prevejam a remu-
neração dos recursos da provisão matemática de benefícios a con-
ceder, baseada na rentabilidade de carteira de investimentos de fundos
de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de inves-
timento em quotas de fundos de investimento especialmente cons-
tituídos.

Parágrafo único. Para fins de remissão nesta Circular, con-
sidera-se:

I - EAPC: entidade aberta de previdência complementar ou
sociedade seguradora autorizada a operar planos de previdência com-
plementar aberta; e

II - FIE: fundo de investimento especialmente constituído ou
fundo de investimento em quotas de fundos de investimento es-
pecialmente constituído, que tenha como únicos cotistas, direta ou
indiretamente, sociedades seguradoras e entidades abertas de pre-
vidência complementar, destinado a recepcionar exclusivamente re-
cursos originados de provisões matemáticas, provisões técnicas de
excedentes financeiros e provisões de oscilação financeira corres-
pondentes à cobertura por sobrevivência de planos de previdência
complementar aberta e de seguro de vida,

Art. 2o A EAPC deverá aplicar a totalidade dos recursos da
provisão matemática de benefícios a conceder dos planos de que trata
esta Circular em quotas de FIEs.

§ 1o A provisão matemática de benefícios a conceder terá seu
saldo calculado, diariamente, com base no valor das quotas dos
FIEs.

§ 2o Fica vedada a aplicação de recursos em quotas de FIEs,
cujo regulamento preveja a cobrança de taxa de performance ou de
desempenho.

§ 3o Poderão ser utilizados os mesmos FIEs, para acolher
recursos de planos de previdência complementar aberta de que trata
esta Circular e de planos seguro de vida com cobertura por so-
brevivência.

Art. 3o É facultativa a reversão de resultados financeiros,
durante o período de pagamento do benefício sob forma de renda,
observadas as normas que regulamentam o cálculo e a reversão de
resultados financeiros, excedentes ou déficits.

§ 1o Quando contratada a reversão de resultados financeiros,
a totalidade dos recursos da provisão matemática de benefícios con-
cedidos e da respectiva provisão técnica de excedentes financeiros
será aplicada exclusivamente em quotas de um único FIE instituído
para acolher tais recursos, podendo ser utilizado um dos fundos do
período de diferimento.

§ 2o A EAPC deverá informar, por escrito, ao Departamento
Técnico Atuarial- DETEC da SUSEP e a cada assistido, individual-
mente, a denominação e o CNPJ do FIE, no qual estarão aplicados os
recursos da provisão matemática de benefícios concedidos e da res-
pectiva provisão técnica de excedentes financeiros e o número do
processo administrativo SUSEP referente ao plano.

§ 3o A informação de que trata o § 2o deste artigo deverá ser
fornecida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de início de
operacionalização ou utilização do respectivo fundo.

Art. 4o Considera-se vesting o conjunto de cláusulas cons-
tantes do contrato entre a EAPC e a instituidora, a que o participante,
tendo expresso e prévio conhecimento, está obrigado a cumprir para
que lhe possam ser oferecidos e postos a sua disposição os recursos
das provisões decorrentes das contribuições pagas pela instituidora.

Art. 5o Deverá ser observada regulamentação específica da
SUSEP, quanto ao limite percentual de encargo de saída.

Art. 6o Na estruturação dos planos de que trata esta Circular,
durante o período de pagamento do benefício sob forma de renda, a
contratação de taxa de juros deverá respeitar o limite de 6% (seis por
cento) ao ano ou seu equivalente efetivo mensal.

Art. 7o Os intervalos e/ou períodos de que tratam os artigos
9o e 15 do anexo desta Circular, quando alterados por norma da
SUSEP, entrarão automaticamente em vigor para todos os planos da
espécie, inclusive para os já contratados.

Art. 8o A SUSEP somente receberá e examinará pedidos de
aprovação de planos, se cumprido o disposto nos títulos VII e VIII do
anexo desta Circular.

Parágrafo único. A EAPC deverá apresentar, no momento da
submissão para análise e aprovação, a data prevista para início de
comercialização do plano.

Art. 9o Fica facultado às EAPC(s), observadas as disposições
desta Circular e da regulamentação específica aplicável, converterem
em planos que prevejam aplicação dos recursos em quotas de FIE,
representado por fundo de investimento em quotas de fundos de
investimentos especialmente constituídos, os planos aprovados cujas
provisões tenham seus valores aplicados em quotas de FIE, repre-
sentado por fundo de investimento especialmente constituído.

§ 1o A faculdade de que trata o caput deste artigo fica
condicionada à manutenção do CNPJ do respectivo FIE, à preser-
vação do perfil de investimento do plano e à ausência de quaisquer
ônus para os participantes, particularmente no que se refere à ma-
joração da taxa de administração.

§ 2o Para o exercício da faculdade de que trata este artigo, as
EAPC terão o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado a
partir da data de início de vigência desta Circular, para:

I - encaminhar correspondência ao DETEC, informando o
número do processo referente ao plano e a denominação do FIE,
acompanhada de:

a)exemplar do novo regulamento do FIE;
b)aditivo ao regulamento do plano de previdência comple-

mentar aberta, aprovado com as modificações indispensáveis às novas
condições de aplicação dos recursos da respectiva provisão mate-
mática de benefícios a conceder; e

c)cópia da comunicação, por escrito, da transformação do
fundo de investimento, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

II - comunicar, às partes interessadas, as retificações pro-
cedidas no regulamento do plano de previdência complementar aberta
aprovado, apresentando as necessárias justificativas e firmando o
compromisso de manutenção integral dos direitos e obrigações con-
tratados; e

III - disponibilizar, aos interessados, exemplar do novo re-
gulamento do FIE.

Art. 10. Exclusivamente para a conversão a que se refere o
artigo 9o desta Circular, as necessárias alterações no regulamento do
plano independerão de prévia aprovação da SUSEP.

Art. 11. A denominação dos planos de que trata esta Circular
deverá conter a nomenclatura PGBL.

Art. 12. Aos casos não previstos nesta Circular aplicam-se as
disposições legais e regulamentares em vigor.

Art. 13. Esta Circular entra em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogada a Circular SUSEP No 210, de 3 de de-
zembro de 2002.

Obs.: O anexo desta Circular encontra-se à disposição dos
interessados no site www.susep.gov.br ou no Centro de Documen-
tação (CEDOC), localizado na rua Buenos Aires, 256 - térreo -
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

RENÊ GARCIA JÚNIOR

CONSELHO NACIONAL DE DEFESA CIVIL

<!ID706319-0>RESOLUÇÃO No- 10, DE 30 DE MAIO DE 2005

Dispõe sobre a constituição de Grupo de
Trabalho Federal e Grupos de Trabalho Es-
taduais para promoção de Ações Preven-
tivas e Emergenciais nos Estados atingidos
pela estiagem, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DE-
FESA CIVIL - CONDEC, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VIII do art. 6o e o §3o do art. 8o, e os incisos I, III e XVI do
art. 12, todos do Decreto no 5.376, de 17 de fevereiro de 2005,

Considerando que as predições das condições meteorológicas
indicam a ausência prolongada, a deficiência acentuada e a fraca
distribuição de precipitações hídricas em vários estados do País;

Considerando a necessidade de planejar e promover a defesa
permanente contra desastres naturais, antropogênicos e mistos, de
maior prevalência no País;

Considerando a necessidade de realizar estudos, avaliar e
reduzir riscos de desastres;

Considerando a necessidade de atuar na iminência e em
circunstancias de desastres;

Considerando a necessidade de prevenir ou minimizar danos,
socorrer e assistir populações afetadas, e reabilitar e recuperar os
cenários de desastres;

Considerando a necessidade da articulação das ações dos
governos federal, estaduais e municipais para atendimento às po-
pulações atingidas pelos desastres, em conformidade com os §§ 1o, 2o

e 3o do art. 18, do Decreto no 5.376, de 2005;

Ministério da Integração Nacional
.
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Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a
serem seguidos pelos diversos órgãos envolvidos no atendimento às
populações atingidas por desastres, resolve:

Art. 1o Ficam constituídos o Grupo de Trabalho Federal
(GTF) e os Grupos de Trabalhos Estaduais (GTEs) para Ações Emer-
genciais Federais nos estados, com a finalidade de desenvolver ações
de prevenção, de preparação, de resposta e de reconstrução, para
atendimento às populações atingidas pela estiagem.

Art. 2o O GTF será composto por representantes:
I - do Ministério da Integração Nacional, que o coordenará;
II - do Ministério da Defesa;
III - do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - do Ministério da Saúde;
V - do Ministério das Cidades;
VI - do Ministério de Minas e Energia;
VII - do Ministério do Meio Ambiente;
VIII - do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
IX - do Ministério da Ciência e Tecnologia;
X - do Ministério do Desenvolvimento Social;
XI - do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência

da República;
XII - da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), vinculada

ao Ministério da Saúde;
XIII - da Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao

Ministério do Meio Ambiente;
XIV - do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Re-

nováveis (IBAMA), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente;
XV - da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais

(CPRM), vinculada ao Ministério de Minas e Energia;
XVI - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-

ria (INCRA), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário;
XVII - do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Cli-

máticos (CPTEC), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia;
XVIII - do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),

vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
XIX - da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), vin-

culada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Re-
pública.

Parágrafo único. O GTF poderá solicitar apoio aos órgãos e
entidades públicos federais, estaduais e municipais, e privadas.

Art. 3o Os GTEs serão compostos por representantes, onde
houver, dos órgãos a seguir indicados:

I - do Ministério da Integração Nacional;
II - do Ministério da Defesa;
III - do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - do Ministério da Saúde;
V - do Ministério das Cidades;
VI - do Ministério de Minas e Energia;
VII - do Ministério do Meio Ambiente;
VIII - do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
IX - do Ministério da Ciência e Tecnologia;
X - do Ministério do Desenvolvimento Social;
XI - do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência

da República;

XII - da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), vinculada
ao Ministério da Saúde;

XIII - da Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente;

XIV - do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente;

XV - da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
(CPRM), vinculada ao Ministério de Minas e Energia;

XVI - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (INCRA), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário;

XVII - do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Cli-
máticos (CPTEC), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia;

XVIII - do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),
vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XIX - da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), vin-
culada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Re-
pública;

XX - da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC),
responsável pela articulação, coordenação e gerenciamento das ações
de defesa civil em nível estadual.

Art. 4o Compete ao GTF:
I - indicar o Coordenador das ações federais em cada estado

da federação;
II - ativar e desativar os GT Estaduais quando a conjuntura

estadual indicar;
III - aprovar, articular e coordenar as ações federais com os

Estados e com os Municípios, bem como a cooperação de entidades
privadas, tendo em vista a ação coordenada de defesa civil;

IV - recomendar aos diversos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Defesa Civil - SINDEC ações prioritárias que possam
minimizar os danos decorrentes da estiagem;

V - consolidar as informações sobre as demandas de ações
no âmbito federal referentes àquelas não resolvidas no âmbito es-
tadual;

VI - articular, coordenar e acompanhar as ações setoriais
federais desenvolvidas nos Estados e nos Municípios.

Art. 5o Compete ao GTE:
I - articular e coordenar as ações federais com os estados e

os com os municípios, bem como a cooperação de entidades privadas,
tendo em vista as ações de defesa civil;

II - recomendar aos diversos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Defesa Civil - SINDEC - ações prioritárias que possam
minimizar os danos decorrentes da estiagem;

III - consolidar as informações sobre as demandas de ações
no âmbito federal referentes àquelas não atendidas no âmbito es-
tadual;

IV - manter atualizadas e disponíveis as informações re-
lacionadas ao monitoramento climático e às ações de defesa civil
utilizando-se, também, dos formulários distribuídos pelo GTE;

V - solicitar apoio aos órgãos e entidades públicos federais,
estaduais e municipais, e privadas;

VI - verificar as necessidades assistenciais, de suprimento e
de socorro para as populações atingidas e a situação das demandas
por benefícios diversos decorrentes da legislação em vigor;

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMA

<!ID705191-0>PORTARIA Nº 7, DE 27 DE MAIO DE 2005

O O DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 44, de 27 de janeiro de 2004, bem como
o dispositivo no inciso II, do art. 64, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 e Portaria SOF/MP nº 03, de 16 de março de 2005, resolve:

Art. 1º - Promover, na forma do Anexo a esta Portaria, a modificação da modalidade de aplicação de dotação orçamentária da Unidade 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, constante da Lei nº
11 .100, de 25 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADÉLIO CLÁUDIO BASILE MARTINS

J U S T I F I C AT I VA

A mudança da modalidade de Transferências a Estados e ao Distrito Federal (3330) para Transferências ao Exterior (3380) , justifica-se devido à necessidade de ajuste orçamentário para viabilizar técnica e
economicamente a celebração de convênio com o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente - ILANUD, visando implementar, o projeto “Levantamento
Nacional sobre Aplicação e Execução de Penas Alternativas-SP”.

ANEXO

30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REDUÇÃO ACRÉSCIMO

E
S
F

MODAL F
T
E

VA L O R E
S
F

MODAL F
T
E

VA L O R 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL

30907 14 421 0661 2730 FOMENTO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 244.274 244.274

30907 14 421 0661 2730 0001 NACIONAL F 3330 280 244.274 F 3380 280 244.274

TO TA L 244.274 TO TA L 244.274

GABINETE DO MINISTRO

<!ID704201-0> PORTARIA Nº 907, DE 25 DE MAIO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, INTERINO,
usando da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 3.447, de
5 de maio de 2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de
maio do mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 08000.008.791, de 2002, do Ministério da Justiça, resolve:

Expulsar do território nacional, na conformidade do art. 65
da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, JUAN ERNESTO TOR-
RES MIÑANO, nacionalidade peruana, filho de Nicolas Torres Peña
e de Ernestina Miñano, nascido em Lima, Peru, em 24 de junho de
1949, residente no Estado de São Paulo.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

Ministério da Justiça
.

VII - coordenar a distribuição e o controle de suprimentos às
populações atingidas pela estiagem, em articulação com os demais
órgãos integrantes do SINDEC e de acordo com diretrizes fixadas
pelo GTF;

VIII - acompanhar e fiscalizar as ações setoriais solicitadas
ao governo federal;

IX - apresentar relatório diário de suas atividades ao GTF;
X - mobilizar recursos humanos, materiais e institucionais,

para atender as populações atingidas pela estiagem, podendo para
tanto atuar junto aos governos federal, estadual e municipal na ob-
tenção de meios de se efetivar as ações de defesa civil objeto desta
Resolução;

XI - inspecionar “in loco” a situação decorrente da estiagem
nos municípios que solicitarem apoio federal em ações de defesa
civil;

XII - remeter ao GTF, diária e tempestivamente, em anexo
ao relatório diário, as demandas estaduais e municipais referidas no
inciso VI deste artigo, contendo as conclusões havidas das inspeções
e as respectivas necessidades em recursos humanos, financeiros, ma-
teriais e institucionais.

§ 1o As informações sobre a distribuição de alimentos, me-
dicamentos, água potável, roupas, colchões, cobertores e outros de-
verão ser encaminhadas aos governos estaduais, municipais, ao Mi-
nistério Público e a Câmara de Vereadores, bem como a outras or-
ganizações da sociedade civil da localidade atendida.

§ 2o Nos casos em que os GTEs não obtiverem êxito na
mobilização de recursos para efetivação das ações emergenciais ob-
jeto desta Resolução, os mesmos deverão solicitar apoio ao GTF para
o atendimento de suas necessidades.

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

JORGE DO CARMO PIMENTEL
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