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Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA Nº 248, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012
Altera a Portaria nº 117, de 5 de junho de
2012, para fixar o percentual de contrapartida a ser exigida das entidades privadas
sem fins lucrativos.

A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 36 da Lei nº
12.245, de 12 de agosto de 2011 e no art. 7º do Decreto nº 6.170, de
25 de julho de 2007, resolve:
Art. 1º Acrescer o art. 1º-A à Portaria nº 117, de 5 de junho
de 2012, com a seguinte redação:
Art. 1º-A Ficam estabelecidos os percentuais de contrapartida fixados no art. 1º, I, para as entidades privadas sem fins lucrativos que firmarem convênios ou contratos de repasse com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
para execução de ações na área de segurança alimentar, no exercício
de 2012.
§1º Para a aplicação do percentual previsto no caput será
considerado o município sede da entidade proponente.
§2º Para entidades privadas sem fins lucrativos localizadas
na área da SUDENE que firmarem convênios ou contratos de repasse,
no âmbito das ações de Acesso a Água para a Produção de Alimentos
e Acesso a Água para o Consumo Humano na Zona Rural, o percentual será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO
PORTARIA Nº 249, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts.
11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e nos arts.
12 e 14 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como o
disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Delegar competência ao Presidente do Banco do
Nordeste do Brasil S/A para exercer a função de Ordenador de Despesas da Unidade Gestora 550020 - Projeto de Operacionalização dos
Programas da SESAN/BNB, com poderes para subdelegar essa função e designar o responsável pelos atos de gestão orçamentária e
financeira.
Parágrafo único. Cabe exclusivamente ao Presidente do Banco a assinatura dos contratos de repasse objeto desta Portaria, sendo
vedada a sua subdelegação.
Art. 2º No exercício das competências ora delegadas deverão
ser observadas a legislação aplicável e as normas que regem a Administração Pública, especialmente aquelas relativas à execução e ao
controle da despesa pública, do orçamento e da contabilidade, em
consonância com os princípios constitucionais.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
RETIFICAÇÃO
Na Portaria SNAS/MDS nº 1.511, de 30/11/2012, publicada
no DOU de 05/12/2012, Seção 1, página 83, que indefere a concessão
de certificação para a Associação dos Voluntários Vida Viva de Alfenas, onde se lê: "requerida pela Associação dos Voluntários Vida
Viva de Alfenas , CNPJ,", leia-se: "requerida pela Associação dos
Voluntários Vida Viva de Alfenas , CNPJ 05.084.507/0001-94".

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR No 63, DE 5 DEZEMBRO DE 2012
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, nos termos do Acordo sobre a Implementação do
Art. VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994,
e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, de
acordo com o disposto no art. 3o do Decreto no 1.602, de 23 de agosto
de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo MDIC/SECEX
52100.004703/2011-43, decide:
1. Encerrar a investigação iniciada por intermédio da Circular SECEX no 19, de 2 de maio de 2012, publicada no Diário
Oficial da União (D.O.U.) de 3 de maio de 2012, para averiguar a
existência de dumping nas exportações da Austrália e da Federação
da Rússia de laminados planos de baixo carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou contínuo, podendo ser
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processados através de laminação convencional ou controlada e tratamento térmico, de espessura igual ou superior a 4,75 milímetros
(mm), podendo variar em função da resistência, e largura igual ou
superior a 600 mm, independentemente do comprimento (chapas
grossas), comumente classificados nos itens 7208.51.00 e 7208.52.00
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, e de dano à indústria
doméstica decorrente de tal prática, nos termos do inciso III do art. 41
do Decreto no 1.602, de 1995, considerando que o volume importado
dessas origens foi insignificante, conforme disposto no § 3o do art. 14
do referido Decreto.
2. Tornar públicos os fatos que justificaram o encerramento
da investigação, constantes do anexo à presente circular.
3. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
TATIANA LACERDA PRAZERES
ANEXO
1. DO PROCESSO
1.1. Da petição
Em 26 de dezembro de 2011, a empresa Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, doravante também denominada
simplesmente USIMINAS ou peticionária, protocolizou no Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) petição
de abertura de investigação de dumping nas exportações para o Brasil
de laminados planos (chapas grossas), de ferro ou aço não ligado, de
largura igual ou superior a 600 milímetros (mm), não folheados ou
chapeados, nem revestidos, não enrolados, simplesmente laminados a
quente, sem apresentar motivos em relevo, de espessura igual ou
superior a 4,75 mm, comumente classificados nos itens 7208.51.00 e
7208.52.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), originárias da República da África do Sul (África do Sul), da Austrália,
da República da Coreia (Coreia do Sul), da República Popular da
China (China), da Federação da Rússia (Rússia), e da Ucrânia e do
correlato dano à indústria doméstica.
Após exame preliminar da petição, o Departamento de Defesa Comercial (DECOM), em 20 de janeiro de 2012, solicitou à
peticionária, por meio do Ofício no 00.221/2012/CGAP/DECOM/SECEX, informações complementares àquelas fornecidas na petição,
com base no caput do art. 19 do Decreto no 1.602, de 1995 (Regulamento brasileiro). A resposta foi protocolizada em 2 de fevereiro
de 2012.
Em 10 de abril de 2012, por meio do Ofício no
02.151/2012/CGAP/DECOM/SECEX, a peticionária foi informada de
que a petição foi considerada devidamente instruída, em conformidade com o § 2o do art. 19 do Decreto supramencionado.
1.2. Da notificação aos governos dos países exportadores
Em atendimento ao que determina o art. 23 do Decreto no
1.602, de 1995, os governos da África do Sul, Austrália, Coreia do
Sul, China, Rússia e Ucrânia foram notificados da existência de
petição instruída, com vistas à abertura de investigação de dumping
de que trata o presente processo, por meio dos Ofícios nos 02.462 a
02.468/2012/CGAP/DECOM/SECEX, todos de 18 de abril de 2012.
1.3. Da abertura da investigação
Constatada a existência de indícios de dumping e de dano à
indústria doméstica decorrente de tal prática, o Departamento de
Defesa Comercial - DECOM, conforme o Parecer no 12, de 20 de
abril de 2012, recomendou a abertura da investigação, a qual foi
iniciada por intermédio da Circular SECEX no 19, de 2 de maio de
2012, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 3 de maio de
2012.
1.4. Da notificação de abertura e da solicitação de informações às partes interessadas
Nos termos do § 2o do art. 21 do Decreto no 1.602, de 1995,
todas as partes interessadas identificadas pelo Departamento foram
notificadas acerca do início da investigação, recebendo cópia da Circular SECEX, a saber: os produtores nacionais; os governos da África
do Sul, Austrália, Coreia do Sul, China, Rússia e Ucrânia; os produtores/exportadores desses países, os importadores e o Instituto Aço
Brasil.
Consoante o § 4o do mencionado artigo, foi encaminhada
cópia da petição que deu origem à investigação aos governos dos
países envolvidos.
Segundo o disposto no art. 27 do referido Decreto, foram
ainda enviados aos produtores nacionais, aos produtores/exportadores
e aos importadores os respectivos questionários. Também foram enviadas cópias dos questionários às representações diplomáticas para
que estas os enviassem a eventuais produtores/exportadores não identificados pelo Departamento.
Registre-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, do Ministério da Fazenda, também foi notificada a respeito da
abertura da investigação, por intermédio do Ofício no
02.740/2012/CGAP/DECOM/SECEX, de 7 de maio de 2012, em
cumprimento ao que dispõe o art. 22 do Decreto no 1.602, de 1995.
1.5. Do recebimento das informações solicitadas
1.5.1. Dos produtores nacionais
A peticionária respondeu ao questionário dentro do prazo
concedido pelo Departamento, conforme o previsto no caput do art.
27 do Decreto no 1.602, de 1995. O DECOM solicitou informações
complementares por meio do ofício no 04.845/2012/CGAP/DECOM/SECEX que foram respondidas dentro do prazo concedido por
este Departamento. Ademais, a peticionária protocolizou neste Ministério, em 28 e 30 agosto e 19 e 24 de setembro de 2012, correções
de anexos à resposta ao questionário.
A empresa Arcelormittal Inox Brasil, apesar de notificada a
respeito da abertura da investigação, não respondeu ao questionário.
1.5.2. Dos produtores/exportadores
Responderam ao questionário, dentro do prazo de prorrogação concedido pelo DECOM, conforme o disposto no § 1o do art.
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27 do Decreto no 1.602, de 1995, os seguintes produtores/exportadores: Hyundai Steel Company, Pohang Iron and Steel Company POSCO e JSC Severstal.
Nas respostas ao questionário das empresas Ilyich Iron and
Steel Works of Mariupol PSJC (ILYICH) e Azovstal Iron & Steel
Works PJSC (AZOVSTAL) foram reportadas apenas as informações
gerais sobre essas empresas bem como a Seção A, contudo sem o
respectivo Anexo A. Ademais, não foram reportadas as Seções B, C,
D e E do referido questionário bem como seus respectivos anexos. O
Departamento informou àquelas empresas, através do ofício no
05.312/2012/CGAP/DECOM/SECEX de 24 de julho de 2012, que
suas respostas ao Questionário do Produtor/Exportador Estrangeiro
foi incompleta, e que tais empresas estão sujeitas à determinação com
base nos fatos disponíveis, inclusive os contidos na petição de abertura da investigação.
A notificação enviada à empresa Maanshan Iron & Steel Co.
Ltd. foi devolvida pelo correio.
As demais empresas notificadas não responderam ao questionário.
1.5.3. Dos importadores
No que se refere aos importadores, as empresas Açobril
Comercial de Aço Ltda., Alfa Laval Aalborg Indústria e Comércio
Ltda., Aseaço Aços Especiais Ltda., G Pegado Importacão e Exportacão Ltda., Juresa Industrial De Ferro Ltda., Metalúrgica Marks
Ltda., Milafab Ferro e Aços Brasileiros Ltda., Otam Ventiladores
Industriais Ltda., Polimold Industrial S/A Prensas Schuler S/A, Projeart Indústria de Estruturas Metálicas Ltda., Soufer Industrial Ltda.,
TMSA - Tecnologia em Movimentação S/A e Voith Paper Máquinas
e Equipamentos Ltda. responderam ao questionário no prazo originalmente concedido. As empresas Brasilsat Harald S/A, Confab
Industrial Sociedade Anônima, Ibrame Indústria Brasileira de Metais
S/A, Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, Intermesa Trading S/A, Panatlantica S/A, Pires do Rio-Citep Comércio e Indústria
de Ferro e Aço Ltda., Tetraferro Ltda. e Weg Equipamentos Elétricos
S/A responderam dentro do prazo prorrogado.
A Empresa Tecmold Indústria e Comércio relatou que as
chapas grossas importadas se destinaram ao ativo permanente da sua
empresa. A Empresa ECOVIX - Engevix Construções Oceânicas S/A
informou que sua importação ocorreu após processo seletivo realizado
entre companhias nacionais e estrangeiras. As empresas Perfilados
Rio Doce S/A e Procable Energia e Telecomunicações S/A não importaram o produto objeto da investigação no período de investigação
de dumping. Por essas razões, essas empresas pediram para serem
excluídas da investigação. Dessa forma, foram enviados ofícios a
essas empresas informando a sua exclusão do banco de dados do
processo em questão e que não mais receberiam notificações referentes ao seu andamento.
As empresas Frefer Metal Plus - Indústria e Comércio De
Metais Ltda. e IABV Indústria de Artefatos de Borracha Vencedora
Ltda pediram prorrogação do prazo para resposta ao questionário após
o vencimento do prazo. Dessa forma, tais prorrogações foram indeferidas pelo Departamento.
As empresas AC Correa Cia Ltda. e Sidmex Internacional
Ltda. apresentaram a resposta ao questionário do importador em meio
eletrônico após o vencimento do prazo. O Departamento informou a
essas empresas, por meio de correspondência eletrônica, que tais
respostas não seriam consideradas, uma vez que foram enviadas fora
do prazo.
A notificação enviada à empresa SMD Distribuidora - Sistemas, Métodos e Distribuição de Produtos e Insumos Básicos para
Indústria Ltda. foi devolvida pelo correio devido à mudança de endereço desta empresa.
As demais empresas, apesar de notificadas a respeito da
abertura da investigação, não responderam ao questionário.
2. DO PRODUTO
2.1. Do produto objeto da investigação
O produto objeto da investigação são as chapas grossas, de
espessura igual ou superior a 4,75 mm, podendo variar em função da
resistência, e largura igual ou superior a 600 mm, independentemente
do comprimento, doravante também denominadas apenas chapas
grossas.
Essas chapas são produtos laminados planos de aço baixo
carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou
contínuo, podendo ser processadas por intermédio de laminação convencional ou controlada e tratamento térmico.
Segundo informado pela USIMINAS, essas chapas também
podem ser obtidas "através do desbobinamento e desempeno (produto
laminado plano em rolo colocado na forma plana) e corte de bobinas
grossas em comprimentos específicos. Este processo possui limitações de bitola, pois nem todas as espessuras podem ser bobinadas (a
faixa mais comum de bobinamento de laminados planos atinge até
12,7 mm)".
Foi esclarecido que esses produtos têm facilidade de conformação, seja por dobramento, por usinagem, soldagem, trefilação,
etc. Os aços de baixo teor de carbono são os mais utilizados sendo,
usualmente, denominados aços comuns ao carbono.
As chapas grossas listadas a seguir não estão incluídas no
escopo do pedido de investigação, uma vez que não foram produzidas
pela indústria doméstica durante o período de análise de dano. São
elas:
i. chapas grossas de aço carbono, de qualquer grau da Norma
API 5L, com requisitos para atender a testes de resistências à corrosão ácida, conforme Norma NACE-TM 0177, soluções A ou B, ou
Norma NACE-TM 0284, solução A;
ii. chapas grossas de aço carbono de Norma API 5L de grau
superior a X60, com requisitos para atender a testes de resistências à
corrosão ácida, conforme Norma NACE-TM 0284, solução B;
iii. chapas grossas de aço carbono, de qualquer grau da
Norma DNV-OS-F101, com requisitos para atender a testes de resistências à corrosão ácida, conforme Norma ISO 15156 ou Norma
NACE-TM-0284, solução A; e
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