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Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI N o- 266, DE
28 DE NOVEMBRO DE 2012
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no inciso I do caput do art. 3º e no § 5º do
art. 3º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, resolvem:
Art. 1º Habilitar, nos termos do inciso I do art. 2º do Decreto
nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, a empresa Volkswagen do Brasil
Indústria
de
Veículos
Automotores
Ltda.,
CNPJ/MF:
59.104.422/0001-50, conforme processo nº 52000.025971/2012-16,
de 18 de outubro de 2012.
Art. 2º A habilitação tem vigência a partir da data de sua
publicação, até 31 de março de 2013, período em que a empresa
habilitada poderá usufruir dos benefícios definidos no Decreto nº
7.819, de 3 de outubro de 2012, desde que cumpridos os requisitos
definidos no mesmo ato.
Parágrafo único. A empresa habilitada fica autorizada, a partir de 1º de novembro de 2012, a apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - com base nos dispêndios
realizados em conformidade com os incisos I e II do caput do art. 12
do Decreto nº 7.819, de 03 de outubro de 2012.
Art. 3º A empresa está sujeita à verificação do cumprimento
dos requisitos assumidos no requerimento de habilitação, previstos
nos arts. 4º e 7º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, e ao
cancelamento da habilitação, nas condições estabelecidas pelo art. 9º
desse mesmo Decreto.
Art. 4º Para os efeitos de que trata o §6º do art. 3º do
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, a empresa a que se refere
o art. 1º deverá apresentar, até 15 de fevereiro de 2013, requerimento
de habilitação de doze meses, a contar de 1º de abril de 2013.
Art. 5º Para fins do disposto no inciso II, do Art. 22, do
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, aplica-se a redução de
alíquotas do IPI aos produtos classificados nos códigos da TIPI relacionados no Anexo I, nos termos do Anexo VIII, desse mesmo
Decreto, importados diretamente pela empresa habilitada, por encomenda ou por sua conta e ordem, até o limite de:
I - Hum mil e duzentos veículos, no período compreendido
entre a data de publicação desta Portaria e 31 de dezembro de
2012.
II - Hum mil e duzentos veículos, no período entre 1º de
janeiro de 2013 e 31 de março de 2013.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos veículos relacionados no Anexo VI do Decreto nº 7.819, de
03 de outubro de 2012, conforme disposto no §2º do art. 22 desse
mesmo Decreto.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
MARCO ANTONIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação
PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI N o- 267, DE
28 DE NOVEMBRO DE 2012
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no inciso I do caput do art. 3º e no § 5º do
art. 3º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, resolvem:
Art. 1º Habilitar, nos termos do inciso I do art. 2º do Decreto
nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, a empresa Honda Automóveis do
Brasil Ltda., CNPJ/MF: 01.192.333/0001-22, conforme processo nº
52000.026333/2012-12, de 24 de outubro de 2012.
Art. 2º A habilitação tem vigência a partir da data de sua
publicação, até 31 de março de 2013, período em que a empresa
habilitada poderá usufruir dos benefícios definidos no Decreto nº
7.819, de 3 de outubro de 2012, desde que cumpridos os requisitos
definidos no mesmo ato.
Parágrafo único. A empresa habilitada fica autorizada, a partir de 1º de novembro de 2012, a apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - com base nos dispêndios
realizados em conformidade com os incisos I e II do caput do art. 12
do Decreto nº 7.819, de 03 de outubro de 2012.
Art. 3º A empresa está sujeita à verificação do cumprimento
dos requisitos assumidos no requerimento de habilitação, previstos
nos arts. 4º e 7º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, e ao
cancelamento da habilitação, nas condições estabelecidas pelo art. 9º
desse mesmo Decreto.
Art. 4º Para os efeitos de que trata o §6º do art. 3º do
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, a empresa a que se refere
o art. 1º deverá apresentar, até 15 de fevereiro de 2013, requerimento
de habilitação de doze meses, a contar de 1º de abril de 2013.
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Art. 5º Para fins do disposto no inciso II, do Art. 22, do
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, aplica-se a redução de
alíquotas do IPI aos produtos classificados nos códigos da TIPI relacionados no Anexo I, nos termos do Anexo VIII, desse mesmo
Decreto, importados diretamente pela empresa habilitada, por encomenda ou por sua conta e ordem, até o limite de:
I - Hum mil e duzentos veículos, no período compreendido
entre a data de publicação desta Portaria e 31 de dezembro de
2012.
II - Hum mil e duzentos veículos, no período entre 1º de
janeiro de 2013 e 31 de março de 2013.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos veículos relacionados no Anexo VI do Decreto nº 7.819, de
03 de outubro de 2012, conforme disposto no §2º do art. 22 desse
mesmo Decreto.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 230, quinta-feira, 29 de novembro de 2012
Art. 1º. AUTORIZAR o adicional de quotas de importação
de insumos no valor de US$ 55,701,700.00 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e um mil e setecentos dólares norte-americanos), ao
limite de importação de insumos do produto CONDICIONADOR DE
AR DE JANELA OU DE PAREDE COM MAIS DE UM CORPO Cód. Suframa nº 0285, correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do valor atribuído à quota do 2º ano de produção, aprovado por meio
da Resolução nº 266, de 04/11/2010, emitida em nome da empresa
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA., com inscrição Suframa nº
20.0013.01-7 e CNPJ nº 04.222.931/0001-95.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO ADOLFO IGREJAS FILGUEIRAS

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
MARCO ANTONIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PORTARIA N o- 639, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso
de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966,
de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º
9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.° 6.275,
de 28 de novembro de 2007;
Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade SBAC, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro
de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as
diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;
Considerando a Resolução Conmetro nº 04, de 16 de dezembro de 1998, que estabelece as Diretrizes para Emissão de Declaração do Fornecedor e para a Marcação de Produtos, no âmbito do
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
- Sinmetro;
Considerando a Resolução Contran nº 197, de 25 de julho de
2006, que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para
reboque (engate) utilizado em veículo rodoviário automotor com peso
bruto total (PBT) de até 3.500kg, e atribui competência ao Inmetro de
registrar os fabricantes de engate;
Considerando a Portaria Inmetro n.° 215, de 22 de junho de
2007, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade para Registro
do Fabricante de Dispositivo de Acoplamento Mecânico (Engate),
publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho de 2007, seção
01, página 38;
Considerando que os veículos rodoviários automotores, somente devem trafegar após a comprovação de atendimento às condições de segurança estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro CTB e nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran;
Considerando que os ensaios de resistência mecânica dos
engates devem ser realizados pela Rede Brasileira de Laboratórios de
Ensaio (RBLE) ou por laboratórios independentes detentores de padrões rastreados a essa rede;
Considerando que os ensaios realizados por laboratórios independentes detentores de padrão rastreado a RBLE serão aceitos
somente quando não houver laboratório da RBLE na Unidade da
Federação (UF) de localização dos fabricantes de engates;
Considerando a crescente demanda de novos modelos de
engates fabricados por empresas registradas pelo Inmetro, localizadas
em São Paulo/SP, e a existência de apenas 01 (um) laboratório acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - Cgcre, para a realização do ensaio de resistência mecânica dos engates, nessa UF,
resolve baixar as seguintes disposições:
Art. 1º Autorizar, em caráter precário, o laboratório de ensaio
NaCer - Nacional Certificadora Ltda. (CNPJ n° 55.444.129/0001-80),
localizado na Av. Fuad Auada, 302, Sala 01, Osasco/SP, a realizar os
ensaios de resistência mecânica dos engates no estado de São Paulo,
pelo prazo máximo de 01 (um) ano, período este em que o mesmo
deverá obter sua acreditação junto à Coordenação Geral de Acreditação - Cgcre.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS
PORTARIA N o- 497, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA
ZONA FRANCA DE MANAUS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 14 e § 2º da Resolução n.º 202, de 17 de maio de 2006, e nos termos do Parecer
Técnico nº 184/2012 - SPR/CGAPI/COPIN, resolve:
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Ministério do Esporte
SECRETARIA EXECUTIVA
DELIBERAÇÃO N o- 428 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012
Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados no anexo I, aprovados na reunião ordinária realizada em 06/11/2012 e na
reunião extraordinária realizada em
21/11/2012.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 30 de 20 de fevereiro de 2009,
alterada pela Portaria nº 130 de 05 de julho de 2010, alterada pela
Portaria nº 58 de 20 de março de 2012; pela Portaria nº 182 de 27 de
outubro de 2011 e pela Portaria nº 237, de 28 de setembro de 2012,
considerando:
a) aprovação dos projetos desportivos aprovados na reunião
ordinária realizada em 06/11/2012 e na reunião extraordinária realizada em 21/11/2012.
b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 3 de agosto de 2007 decide:
Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação dos projetos
desportivos relacionados no anexo I.
Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para os projetos desportivos relacionados no anexo I.
Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO VIEIRA
Presidente da Comissão
Substituto
ANEXO I
1 - Processo: 58701.004884/2012-04
Proponente: União Esporte Clube
Título: Navega Brasil Ano II
Registro: 02SP031922008
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 01.812.772/0001-90
Cidade: Santo André - UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 845.610,31
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3435 DV: 5
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 22982-2
Período de Captação: até 27/10/2013.
2 - Processo: 58701.004999/2012-91
Proponente: Instituto Mangueira do Futuro
Título: Olímpico da mangueira 2012/2013
Registro: 02RJ109552012
Manifestação Desportiva: Desporto Educacional
CNPJ: 27.289.735/0001-33
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação após recurso: R$
7.135.490,59
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3110 DV: 0
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 31410-2
Período de Captação: até 06/11/2013.
3 - Processo: 58701.001071/2012-54
Proponente: Minas Tênis Clube
Título: Natação Minas Tênis Clube Rio 2016
Registro: 02MG000972007
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 17.217.951/0001-10
Cidade: Belo Horizonte- UF: MG
Valor aprovado para captação: R$ 1.621.637,68
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3392 DV: 8
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 6251-0
Período de Captação: até 25/05/2013.
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