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SECRETARIA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 61, DE 3 DE ABRIL DE 2017
Estabelece a data de abertura do Plano de
Ação de 2017.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADJUNTO, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto
nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, na Portaria nº 113, de 10 de
dezembro de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Portaria nº 115, de 20 de março de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, resolve:
Art. 1º Estabelecer que a partir do dia 3 de abril de 2017,
conforme prevê o §1º do art. 4º da Portaria nº 113, de 10 de dezembro
de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Plano
de Ação, referente ao exercício de 2017, estará aberto para preenchimento dos estados, municípios e Distrito Federal.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES HENRIQUES
PORTARIA Nº 62, DE 21 DE MARÇO DE 2017
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria MDS
nº 710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos
constantes nos pareceres técnicos dos processos abaixo indicados,
resolve:
Art. 1º Indeferir o pedido de concessão da certificação de
entidade beneficente de assistência social das seguintes entidades, por
contrariarem requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009:
1)FUNDAÇÃO ACOLHER, CNPJ 11.481.130/0001-00, BELEM/PA, processo nº 71000.006734/2012-92, parecer técnico nº
40970/2017/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não atendeu os requisitos
de outra(s) área(s) da certificação.
2)CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇÃO - CAA,
CNPJ
12.963.032/0001-71,
CAMPINAS/SP,
processo
nº
71000.086259/2014-91, parecer técnico nº 40877/2017/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não apresentou documento(s) obrigatório(s).
Art. 2º Indeferir o pedido de renovação da certificação de
entidade beneficente de assistência social das seguintes entidades, por
contrariarem requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009:
1)LAR
SÃO
VICENTE
DE
PAULO,
CNPJ
05.019.043/0001-32,
VARGINHA/MG,
processo
nº
71000.070736/2015-88, parecer técnico nº 48655/2017/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não demonstrou gratuidade nas ofertas.
2)ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS HANSENIANOS DE JUNDIAÍ, CNPJ 50.990.472/0001-07, JUNDIAI/SP, processo nº 71000.135076/2014-15, parecer técnico nº 43039/2017/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não atua no âmbito da assistência social.
Art. 3º Abrir prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, para que a entidade apresente recurso contra a decisão, sem
efeito suspensivo.
Art. 4º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil acerca dos indeferimentos relacionados no art. 2º.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA DO CARMO BRANT DE CARVALHO

Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços
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Nº 65, terça-feira, 4 de abril de 2017

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, no art. 2o, § 1o, e arts. 16 a
19 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, e no art. 6o,
inciso II e § 2o, da Portaria Interministerial MDIC/MCT no 170, de 4
de agosto de 2010
Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços
GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
PORTARIA INTERMINISTERIAL No 19, DE 3 DE ABRIL DE 2017

confere o inciso II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, e considerando o que consta no processo MDIC no
52001.000943/2016-00, resolvem:
Art. 1º Indeferir a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico - PPB nº 020/2016 para o produto DISPOSITIVO DE
IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA - RFID, industrializado na Zona Franca de Manaus, pelos fundamentos expostos na
Nota Técnica nº 1521/2016/GT/PPB e tendo em vista o disposto nos
arts. 3º, III, e 170, VII, da Constituição Federal, nos §§ 6º e 7º do art.
7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, nos arts. 13 a
16 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, e no art. 6º,
inciso II e § 2º, da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4
de agosto de 2010.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Indefere o pleito nº 020/2016 de alteração
do Processo Produtivo Básico - PPB, para
DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO
POR RÁDIO FREQUÊNCIA - RFID, industrializado na Zona Franca de Manaus.

MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços

OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhes

GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 20, DE 3 DE ABRIL DE 2017
Altera o Processo Produtivo Básico para o produto "CONDICIONADOR DE AR COM MAIS DE UM CORPO,
TIPO SPLIT SYSTEM e UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA PARA CONDICIONADOR DE AR,
COM MAIS DE UM CORPO, TIPO SPLIT SYSTEM", industrializados na Zona Franca de Manaus.
OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo
em vista o disposto no § 6o do art. 7o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, e considerando o que consta no processo MDIC no
52001.000879/2016-59, de 18 de maio de 2016, resolvem:
Art. 1º A Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 8, de 22 de janeiro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ...............................................................................
....................................................................................................
§ 4º Caso os percentuais das alíneas "a" a "i" deste artigo não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença
residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até o período subsequente, sem prejuízo das obrigações
correntes.
§ 5º A diferença residual a que se refere o § 4º não poderá exceder a 10 % (dez por cento), tomando-se por base a produção do período
em que não foi possível atingir o limite estabelecido.
...........................................................................................
§ 8º Fica temporariamente dispensado o cumprimento da etapa descrita no inciso V, do art. 1º e alínea "e" do art. 2º, exclusivamente
quando se tratar de motocompressor hermético, do tipo inverter, desde que a empresa interessada cumpra compromisso de aplicação em
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), na Amazônia Ocidental, nos percentuais abaixo:
...........................................................................................
§ 11. Alternativamente ao disposto na alínea "c" deste artigo, no caso de a empresa produzir o sistema CONDICIONADOR DE AR
COM MAIS DE UM CORPO, TIPO SPLIT SYSTEM, poderá optar pelo cumprimento da obrigação do inciso III - estampagem do corpo ou
gabinete da unidade condensadora (base, painéis e grades frontais, laterais, superiores e traseiras), ou estampagem, corte, montagem e soldagem
das aletas e dos tubos dos trocadores de calor da unidade condensadora ou da unidade evaporadora, permitida a proporcionalidade entre os três
itens:
Unidade
Condensadora
Evaporadora

A partir de 1º de julho de 2014 A partir de 1º de julho de 2015 A partir de 1º de julho de 2016
em diante
30%
40%
Não se aplica
80%

20%
Não se aplica

§ 12. Excepcionalmente, para o período de julho de 2015 a dezembro de 2016, a diferença residual dos trocadores de calor da unidade
condensadora não poderá exceder a 15% (quinze por cento), tomando-se por base a produção do período em que não foi possível atingir o limite
estabelecido.
§ 13. Opcionalmente, para o período de julho de 2015 a junho de 2016, a diferença residual dos motores elétricos e motocompressores
herméticos, tipos rotativo ou alternativo, a que se refere o § 4º, deste artigo, poderá ser acrescida em até 5% (cinco por cento), tomando-se por
base a produção do período em que não foi possível atingir o limite estabelecido, desde que a quantidade resultante deste acréscimo seja
cumprida em dobro no período imediatamente subsequente" (NR)
"Art. 3º-A. Para fabricação do controle remoto para condicionador de ar com mais de um corpo, tipo split system, as empresas
fabricantes deverão obedecer às etapas descritas a seguir:
I - montagem e soldagem de todos os componentes elétricos e eletrônicos na placa de circuito impresso;
II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e
III - integração da placa de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas, na formação do produto final." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

GABINETE DO MINISTRO

GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 18, DE 3 DE ABRIL DE 2017
Indefere o pleito nº 020/2016 de alteração
do Processo Produtivo Básico - PPB, para
DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO
POR RÁDIO FREQUÊNCIA - RFID, produzido no País.
OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhes
confere o inciso II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, e considerando o que consta no processo MDIC no
52001.000943/2016-00, resolvem:
Art. 1o Indeferir a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico - PPB no 020/2016 para o produto DISPOSITIVO DE
IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA - RFID, produzido
no País, pelos fundamentos expostos na Nota Técnica no
1521/2016/GT/PPB e tendo em vista o disposto nos arts. 3o, III, e
170, VII, da Constituição Federal, nos §§ 6o e 7o do art. 7o do
Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, nos arts. 13 a 16 do
Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006, no § 2o do art. 4o da

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA N o- 39, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo presidente do Inmetro, através da
Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe
as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação
metrológica aprovada pela Resolução n.º 08, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de
bombas medidoras para combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro n.° 023/85; e,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017040400186

Considerando o constante do Processo Inmetro n.º
52600.00027883/2016 e do sistema Orquestra nº 777871, resolve:
Aprovar o modelo iGem-2 de dispositivo indicador para
bombas medidoras de combustíveis líquidos, da marca Wayne.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam.
RAIMUNDO ALVES DE REZENDE
o-

PORTARIA N 40, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da delegação
de competência outorgada pelo presidente do Inmetro através da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as
atribuições dispostas no item 4, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 08, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro,

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

