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"Art. 6o- -E. Os recursos do cofinanciamento do Suas, des-
tinados à execução das ações continuadas de assistência social,
poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que in-
tegrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização
e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e apro-
vado pelo CNAS.

Parágrafo único. A formação das equipes de referência de-
verá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados,
os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem
ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS."

"Art. 12-A. A União apoiará financeiramente o aprimora-
mento à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos
e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD) do Sistema Único de Assistência Social
(Suas), para a utilização no âmbito dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações a
serem definidas em regulamento, a:

I - medir os resultados da gestão descentralizada do Suas,
com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito
Federal na implementação, execução e monitoramento dos ser-
viços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem
como na articulação intersetorial;

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão
estadual, municipal e do Distrito Federal do Suas; e

III - calcular o montante de recursos a serem repassados aos
entes federados a título de apoio financeiro à gestão do Suas.

§ 1o- Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão
do Suas, aferidos na forma de regulamento, serão considerados
como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a
título de apoio financeiro.

§ 2o- As transferências para apoio à gestão descentralizada do
Suas adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada
do Programa Bolsa Família, previsto no art. 8o- da Lei no- 10.836,
de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de pro-
cedimento integrado àquele índice.

§ 3o- ( V E TA D O ) .

§ 4o- Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assis-
tência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, per-
centual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades
de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fi-
xada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de
pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor
público estadual, municipal ou do Distrito Federal."

"Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Aten-
dimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção social
básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais
de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho social
com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o ob-
jetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a
violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os pro-
cedimentos do Paif."

"Art. 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Aten-
dimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que in-
tegra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e
acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça
ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais
com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de
garantia de direitos.

Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os pro-
cedimentos do Paefi."

"Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da
Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas,
compreende transferências de renda, trabalho social com famílias
e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes
que se encontrem em situação de trabalho.

§ 1o- O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de
forma articulada pelos entes federados, com a participação da
sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a retirada de
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

§ 2o- As crianças e os adolescentes em situação de trabalho
deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Ca-
dÚnico), com a devida identificação das situações de trabalho
infantil."

"Art. 30-A. O cofinanciamento dos serviços, programas, pro-
jetos e benefícios eventuais, no que couber, e o aprimoramento da
gestão da política de assistência social no Suas se efetuam por
meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência
social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos
nas 3 (três) esferas de governo.

Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos
entre os fundos de assistência social efetuadas à conta do or-
çamento da seguridade social, conforme o art. 204 da Cons-
tituição Federal, caracterizam-se como despesa pública com a
seguridade social, na forma do art. 24 da Lei Complementar no-

101, de 4 de maio de 2000."

"Art. 30-B. Caberá ao ente federado responsável pela uti-
lização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o
controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e
benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, inde-
pendentemente de ações do órgão repassador dos recursos."

"Art. 30-C. A utilização dos recursos federais descentrali-
zados para os fundos de assistência social dos Estados, dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes rece-
bedores ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de
gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de As-
sistência Social, que comprove a execução das ações na forma de
regulamento.

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar
informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu
fundo de assistência social, para fins de análise e acompanha-
mento de sua boa e regular utilização."

Art. 3o- Revoga-se o art. 38 da Lei no- 8.742, de 7 de de-
zembro de 1993.

Art. 4o- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 2011; 190o- da Independência e 123o-

da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Tereza Campello

LEI No- 12.436, DE 6 DE JULHO DE 2011

Veda o emprego de práticas que estimulem
o aumento de velocidade por motociclistas
profissionais.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o É vedado às empresas e pessoas físicas empregadoras
ou tomadoras de serviços prestados por motociclistas estabelecer prá-
ticas que estimulem o aumento de velocidade, tais como:

I - oferecer prêmios por cumprimento de metas por números
de entregas ou prestação de serviço;

II - prometer dispensa de pagamento ao consumidor, no caso
de fornecimento de produto ou prestação de serviço fora do prazo
ofertado para a sua entrega ou realização;

III - estabelecer competição entre motociclistas, com o ob-
jetivo de elevar o número de entregas ou de prestação de serviço.

Art. 2o Pela infração de qualquer dispositivo desta Lei, ao
empregador ou ao tomador de serviço será imposta a multa de R$
300,00 (trezentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. A penalidade será sempre aplicada no grau
máximo:

I - se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para
fraudar a aplicação dos dispositivos desta Lei;

II - nos casos de reincidência.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Carlos Lupi

LEI No- 12.437, DE 6 DE JULHO DE 2011

Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Con-
solidação das Leis do Trabalho - CLT, apro-
vada pelo Decreto-Lei no- 5.452, de 1o- de
maio de 1943.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:

"Art. 791...................................................................................
.........................................................................................................

§ 3o A constituição de procurador com poderes para o foro
em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata
de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado,
com anuência da parte representada." (NR)

Art. 2o- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 2011; 190o- da Independência e 123o-

da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Carlos Lupi
Luis Inácio Lucena Adams

LEI No- 12.438, DE 6 DE JULHO DE 2011

Altera a Lei no- 8.689, de 27 de julho de
1993, que dispõe sobre a extinção do Ins-
tituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social - INAMPS e dá outras
providências, para que a prestação de con-
tas dos gestores do Sistema Único de Saúde
- SUS ao Poder Legislativo estenda-se à
esfera federal de governo.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o- O art. 12 da Lei no- 8.689, de 27 de julho de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. O gestor do Sistema Único de Saúde, em cada
esfera de governo, apresentará, trimestralmente, ao conselho de
saúde correspondente e, respectivamente, em audiência pública,
às câmaras de vereadores, às assembleias legislativas e às duas
Casas do Congresso Nacional relatório circunstanciado referente
a sua atuação naquele período.

Parágrafo único. O relatório deverá destacar, dentre outras, in-
formações sobre montante e fonte de recursos aplicados, auditorias
concluídas ou iniciadas no período e oferta e produção de serviços
na rede assistencial própria, contratada ou conveniada." (NR)

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

Brasília, 6 de julho de 2011; 190o- da Independência e 123o-

da República.

DILMA ROUSSEFF
Alexandre Rocha Santos Padilha

RETIFICAÇÃO

DECRETO No- 7.512, DE 30 DE JUNHO DE 2011

Aprova o Plano Geral de Metas para a Uni-
versalização do Serviço Telefônico Fixo
Comutado Prestado no Regime Público -
PGMU, e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial da União - Edição Extra de 30 de
junho de 2011, Seção 1)

No art. 14 do Anexo I,
onde se lê: "sejam adaptados para pessoas com deficiência, seja
auditiva, de fala ou de locomoção,"

leia-se: "sejam adaptados para cada tipo de deficiência, seja auditiva,
de fala e de locomoção,"

Atos do Poder Executivo
.
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