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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
  

PORTARIA SUDECO Nº 298, DE 27 DE MAIO DE 2021.
 

 
Dispõe  sobre  a 3ª etapa referente ao procedimento
adotado no  trabalho  de revisão e de consolidação dos
atos normativos inferiores a decreto no âmbito da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-
Oeste-Sudeco.

 
 
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-

OESTE, no exercício das competências que lhe foram outorgadas pelo Decreto n.º 8.277, de 27 de junho de 2014, e tendo em
vista o disposto no Decreto 10.139, de 28 de novembro 2019, alterado pelo Decreto nº 10.437, de 22 de julho de 2020, resolve:

 
Art. 1º Publicar a 3ª etapa sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito da

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, conforme art. 2º, inciso III, da Portaria nº 156, de 19 de outubro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, nº 204, sexta-feira, 23 de outubro de 2020.

Art. 2º A Diretoria de Planejamento e Avaliação identificou e revisou 07 (sete) atos normativos, dos quais, 01
(um) foi revogado na 2ª etapa, 4 (quatro) foram revogados e seu conteúdo consolidado em 1 (um) ato normativo, e 1 (um)
permanece vigente, tendo sido este publicado na 1ª etapa, conforme anexo.

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

NELSON VIEIRA FRAGA FILHO 
 

Documento assinado eletronicamente por Nelson Vieira Fraga Filho, Superintendente, em 27/05/2021, às 17:45, conforme
Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da República.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://bit.ly/292Spi1, informando o código verificador 0240219
e o código CRC AD947526.

ANEXO I
Atos Normativos Objeto Situação

Resolução nº 01 de 15
de maio de 2017
(0178794)

Dispõe sobre os procedimentos gerais referentes à administração, controle, uso,
fornecimento, responsabilidade, guarda, transferência, cessão, alienação e outras formas
de desfazimento de materiais, a serem observados no âmbito da Superintendência do
Desenvolvimento do Centro - Oeste - SUDECO.

Revogado na 2ª etapa

Resolução nº 12, de 24
de abril de 2019
(0184879)

Dispõe sobre os requisitos para análise e seleção de propostas de transferências
voluntárias a serem apoiadas pela SUDECO, com recursos alocados no Orçamento Geral
da União.

Revogado

Resolução Sudeco nº 1
de 27 de março de 2020
(0184139)

Altera disposições da Resolução SUDECO nº 12, de 24 de abril de 2019. Revogado

Resolução SUDECO
nº 7, de 8 de outubro de
2020 (0209087)

Altera disposições da Resolução nº 12, de 24 de abril de 2019. Revogado

Resolução Sudeco nº 16,
de 24 de março de 2021
(0232785)

Altera a Resolução SUDECO nº 12, de 24 de abril de 2019, para permitir a utilização de
revestimentos do tipo tratamento superficial duplo ou triplo nas obras e serviços de
engenharia objeto de convênios firmados com a SUDECO.

Revogado

Resolução nº 24, de 27
de maio de 2021
(0240186)

Dispõe sobre os requisitos para análise e seleção de propostas de transferências
voluntárias a serem apoiadas pela SUDECO, com recursos alocados no Orçamento Geral
da União.

Consolidado

Boletim Interno em 31/05/2021 
DOU de 31/05/2021, seção 1, página 70
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Resolução nº 09 de 14
de novembro de 2019
(0182388)

Estabelece a relação nominal dos municípios da região Centro - Oeste considerados
elegíveis para integrar os espaços prioritários de atuação da SUDECO no quadriênio de
2020 a 2023 em conformidade com a PNDR e o PRDCO 2020-2023.

Vigente
Informado na 1ª etapa

 
Referência: Processo nº 59800.002002/2020-12 SEI nº 0240219


